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ÚVODNÉ SLOVO
prof. JUDr. Pavla Kubíčka, CSc.,
dekana Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Vážené dámy a páni,
milí mladí kolegovia,
dovoľte, aby som Vás privítal v priestoroch Národnej rady SR, ktoré nám boli poskytnuté
v súlade s Memorandom o spolupráci medzi Právnickou fakultou UK a touto zákonodarnou inštitúciou.
Miesto konania i obsah rokovania sa už stáva príznačným pre medzinárodnú konferenciu
„Míľniky práva v stredoeurópskom priestore“, ktorá sa koná po šiesty raz v Častej – Papierničke.
Potešiteľný je záujem o toto podujatie, ktorý dokonca presahuje kapacitné možnosti podujatia
a umožňuje čiastočný výber účastníkov. Prednosť v tomto prípade majú hostia zo zahraničia, ktorých
osobitne vítam a želám im, aby sa na Slovensku dobre cítili. Tento rok máme hostí z Česka, Maďarska,
Nemecka, Poľska a Srbska.
Je známym faktom, že na podobných podujatiach,

ako je toto naše, sú dôležité nielen

prednesené príspevky, ale aj osobné stretnutia. Tie umožňujú neformálnu výmenu informácií
a nadviazanie osobných kontaktov. Takto budované osobné kontakty sú základom dlhoročnej
spolupráce so zahraničnými partnermi.
Umožňujú spoločnú publikačnú činnosť i kvalifikačné postupy zúčastnených partnerov. Nie
zanedbateľnou je aj možnosť spolupráce pri tvorbe cezhraničných projektov. Vytváranie týchto
kontaktov je dôležité už na počiatku Vašej profesionálnej kariéry – vedcov a vysokoškolských učiteľov.
Želám Vám, aby sa tento cieľ v priebehu konferencie všestranne naplnil.
Zároveň mi dovoľte touto cestou poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na príprave tohto
podujatia.

Prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.
dekan
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SEKCIA TEÓRIE A DEJÍN
ŠTÁTU A PRÁVA

recenzenti:
doc. JUDr. Ján Cuper, CSc.
doc. JUDr. Matúš Nemec, PhD.
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VÝVOJ TERMÍNU PROVINCIA V ŘÍMSKÉM PRÁVU
Miroslav Frýdek
Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Právnická fakulta Masarykovy univerzity
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

Abstrakt: Konferenční příspěvek se zabývá vývojem obsahu latinského termínu provincia v tzv.
narativních pramenech. Příspěvek analyzuje dvě období římských dějin. Prvním obdobím jsou tři století
od vyhnání králů a zřízení republiky. Druhým obdobím je polovina třetího století (rok 241 př. n. l.) do
Caesarových Zápisků o válce galské.
Kľúčové slová: Římské právo, provincie, právní prameny, narativní prameny, veřejné právo.
Abstract: Conference paper analyzes the Latin term provincia from the so called narrative sources. The
article describes two periods of Roman history. The first period represents three centuries since 510 AD
(the expulsion of kings) and the establishment of the Republic. The second period is half of the third
century (241 BC) to the Writings of Caesar's Gallic War.
Key words: Roman Law, Province, Legal sources, Narrative sources, Public Law.
1

ÚVOD

Pojem provincie dnes chápeme jako určité podřízené a vzdálené území, adjektivum provinční je
pak výrazem něčeho všedního, zastaralého a nemoderního. V původním (starověkém), latinském,
významu byla provincie lat. provincia – prouincia označením pro samostatné velení úředníků mimo
Řím. Především konsulové získávali při válečném tažení přidělenu určitou válečnou oblast nebo také
určitého nepřítele např. kmen či město, v rámci této provincie (úkolu) měli nejvyšší velení, většinou se
jednalo o určitou oblast, kterou obýval nepřátelský kmen, se kterým Řím válčil. Teprve později se
provincie vykládá jako určité pevně stanovené území. Následující konferenční příspěvek deskribuje
vývoj používání termínu provincie v právních a neprávních (narativních) pramenech římského práva.
2

ETYMOLOGIE A VÝZNAM SLOVA PROVINCIA

William Smith ve svém A Dictionary of Greek and Roman Antiquites velice detailně popisuje jak
1
etymologii tohoto slova, tak i vývoj a metamorfózy tohoto termínu . Původní význam slovo provincia se
dá asi nejlépe vystihnout jako svěření určité povinnosti určité osobě, v tomto významu je termínu
provincia resp. prouincia použito již ve třetí knize Liviových Dějin (Ab Urbe condita III,4): „Bellum inde
haud dubium haberi. Sp. Furius consulum alter cui ea prouincia euenerat profectus in Aequos,
Hernicorum in agro populabundum hostem inuenit, ignarusque multitudinis, quia nusquam uniuersa
2
conspecta fuerat, imparem copiis exercitum temere pugnae commisit.“ tedy „Spurius Furius, jeden
z konsulů, jemuž ten úkol připadl vytrhl proti Aequům a našel nepřítele drancujícího na zemí Herinků.
Protože nevěděl, jaký je jejich počet – nikde totiž nebyla spatřena ta branná síla pohromadě –
3
nerozvážně svedl do boje vojsko, jež se jí nerovnalo silou válečných sborů.“ V tomto případě dostal
jeden z konsulů úkol bojovat proti Aequům. Jednoznačně je zde termínu prouincia použito jako svěření
určité povinnosti – vedení války s kmenem Aequů – určité osobě – Spuriu Furiovi. Provincia v tomto
období (prvních sto let od založení republiky) je tedy svěření určitého úkolu magistrátovi mimo území
města Říma. Jde tedy jednoznačně o tzv. imperium militiae. O tom, že termínu prouincia se v období po
zřízení republiky používalo výhradně jako termínu, který značí úkol konsulů je jasné i z následujících
4
fragmentů z desáté knihy Liviových Dějin: Livius Ab Urbe condita X, 11: „T. Manlio consuli prouincia
Etruria sorte euenit; qui uixdum ingressus hostium fines, cum exerceretur inter equites, ab rapido cursu
circumagendo equo effusus extemplo prope exspirauit; tertius ab eo casu dies finis uitae consuli fuit“
tedy „Konsulu Titu Manliovi připadla losem provincie Etrurie. Sotva vkročil na území nepřátelské, byl
shozen s koně při cvičení mezi jezdci, když ho otáčel při rychlé jízdě, a skoro hned vydechl naposledy;

1

SMITH, WILLIAM. A Dictionary of Greek and Roman Antiquites. London, 1875, str. 964-970.
originální znění převzato z: http://www.thelatinlibrary.com/livy/liv.3.shtml#4 cit. dne 16. 12. 2011
překlad převzat z Livius. Dějiny. Praha. Svoboda. 1971. přeložili Pavel Kucharský a Čestmír Vránek. str. 223.
4
Livius Ab Urbe condita X, 11, 12, 14, 17, 18, 24.
2
3
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5

po tomto pádu třetí den nastal konec konsulova života.“ Dále Livius Ab Urbe condita X, 12: „Haec
postquam audita sunt Romae, bellum Samnitibus et patres censuerunt et populus iussit. Consules
inter se prouincias partiti sunt: Scipioni Etruria, Fuluio Samnites obuenerunt, diuersique ad suum
6
quisque bellum proficiscuntur“ tedy „Když to v Římě uslyšeli , usnesli se otcové i lidový sněm nařídit
vypovězení války Samnitům. Konsulové si mezi sebou rozdělili provincie. Scipionovi připadla Etrurie,
7
Fulviovi Samnité. Každý jinou cestou se vydali ke svému vojsku.“ Livius Ab Urbe condita X, 14:
„Consules noui, Q. Fabius Maximus quartum et P. Decius Mus tertium, cum inter se agitarent uti alter
Samnites hostes, alter Etruscos deligeret, quantaeque in hanc aut in illam prouinciam copiae satis et
uter ad utrum bellum dux idoneus magis esset“ tedy „Noví konsulové Quintus Fabius Maximus počtvrté
a Publius Decius Mus potřetí, mezi sebou vyjednávali, aby jeden z nich si vybral Samnity za nepřátele
druhý Etrusky a jak veliké válečné sbory by dostačovaly do této nebo do oné provincie, a který z nich by
8
byl vhodnější vojevůdce pro tu, či onu válku.“ Livius Ab Urbe condita X,17: „Huius oppugnatarum
urbium decoris pars maior in quibusdam annalibus ad Maximum trahitur; Murgantiam ab Decio, a Fabio
Ferentinum Romuleamque oppugnatas tradunt. Sunt qui nouorum consulum hanc gloriam faciant,
quidam non amborum sed alterius, L. Volumni: ei Samnium prouinciam euenisse.“ Někteří letopisci
přičítají větší část válečné cti z dobývání měst Maximovi. Vkládají, že Murgantia byla obležením vzata
zásluhou Deciovou, Ferentinum a Romulea přičiněním Fabiovým. Někteří analisté přiznávají tuto slávu
nový konsulům, někteří ne oběma nýbrž jednomu z nich, Luciu Volumniovi; jemu prý připadlo Samnium
9
jako konsulský úděl. Livius Ab Urbe condita X, 18: „"satin salue" inquit, "L. Volumni? ut sese in Samnio
res habent? quae te causa ut prouincia tua excederes induxit?" Volumnius in Samnio res prosperas
esse ait, litteris eius accitum uenisse“ tedy „Jak se ti vede Lucie Volumnie? Jaké jsou poměry
10
v Samniu? Copak tě přimělo, abys odešel ze své provincie?“ Livius Ab Urbe condita X, 19: „Etruriam
et Samnium prouincias esse; utram mallet eligeret; suo exercitu se uel in Etruria uel in Samnio rem
11
gesturum“ tedy „Prý tu jsou provincie Etrurie a Samnium, aby si vybral, kterou z obou chce.“ Livius Ab
Urbe condita X, 24: „Q. Inde Fabius quintum et P. Decius quartum consulatum ineunt, tribus
consulatibus censuraque collegae, nec gloria magis rerum, quae ingens erat, quam concordia inter se
clari. Quae ne perpetua esset, ordinum magis quam ipsorum inter se certamen interuenisse reor,
patriciis tendentibus ut Fabius in Etruriam extra ordinem prouinciam haberet, plebeiis auctoribus
Decio ut ad sortem rem uocaret. Fuit certe contentio in senatu et, postquam ibi Fabius plus poterat,
reuocata res ad populum est. In contione, ut inter militares uiros et factis potius quam dictis fretos,
pauca uerba habita. … Omnes ante se consules sortitos prouincias esse: nunc extra sortem Fabio
senatum prouinciam dare.“ tedy „Potom nastoupili na konsulát Quintus Fabius popáté a Publius Decius
počtvrté, kteří spolu zastávali tři konsuláty a censuru a stali se známými o nic více slávou svých činů –
ta byla nesmírná – než vzájemnou svorností. Ale spor mezi stavy, spíše než mezi nimi samými zabránil
– jak se domnívám – aby jejich sláva nebyla trvalá; patricijové se totiž snažili, aby Fabius dostal Etrurii
mimořádně jako provincii, ale plebejové naváděli Decia, aby se odvolával na rozdělení úkolů
konsulských podle losu. Byl zajisté o to spor v senátu. Protože tam Fabius měl větší vliv, byla ta
záležitost předána lidovému sněmu. Na debatním shromáždění bylo o tom proneseno jen málo slov, jak
12
to bývá mezi muži vojenského stavu, kteří spoléhají spíše na činy než na řeči … Všichni konsulové
před ním prý mezi sebou losovali, kdo kterou provincii dostane, nyní prý senát určuje provincii Fabiovi
13
mimo losování.“
Z výše uvedených fragmentů z desáté knihy Liviových Dějiny je patrné, že termín provincia je
označení pro samostatné velení – pro splnění určitého úkolu – ve výše uvedných případech se jednalo
o boje s Etrusky nebo se Samnity.
Druhá až pátá kniha Liviových Dějin je popisem období od zřízení republiky v roce 510 př. n. l. do
14
galského vpádu v roce 390 př. n. l. s punskými válkami doznal termín provincia změny. Především
počínaje rokem 227 př. n. l. byli volení praetoři a byli vysílání do mimoitalských území (Sicílie, Sardinie,
Korsika), konsulové od té doby odcházeli do provincií je při válečném nebezpečí. O tom se parně
15
rozhodovalo v senátu, do jehož pravomocí
patřily zahraniční záležitosti a správa provincií. Senát

5

překlad převzat z Livius. Dějiny II – III. Praha. Svoboda. 1972. přeložil Pavel Kucharský. str. 412
pozn. autora. Samnité vyhrožovali kněžím Fetiálům – vyjednavačům, že pokud vstoupí do jejich shromáždění, tak „neodlezou se
zdravou kůží“.
7
překlad převzat z Livius. Dějiny II – III. Praha. Svoboda. 1972. přeložil Pavel Kucharský. str. 414.
8
překlad převzat z Livius. Dějiny II – III. Praha. Svoboda. 1972. přeložil Pavel Kucharský. str. 417.
9
překlad převzat z Livius. Dějiny II – III. Praha. Svoboda. 1972. přeložil Pavel Kucharský. str. 423.
10
překlad převzat z Livius. Dějiny II – III. Praha. Svoboda. 1972. přeložil Pavel Kucharský. str. 424 a 426.
11
překlad převzat z Livius. Dějiny II – III. Praha. Svoboda. 1972. přeložil Pavel Kucharský. str. 426.
12
nakonec byla Fabiovi provincie Etrurie přidělena mimo losování.
13
překlad převzat z Livius. Dějiny II – III. Praha. Svoboda. 1972. přeložil Pavel Kucharský. str. 434 až 436.
14
viz. předmluva k: Livius. Dějiny. Praha. Svoboda. 1971. přeložili Pavel Kucharský a Čestmír Vránek. str. 17.
15
Do pravomocí senátu spadaly především tyto záležitosti: státní finance (pokladna spravovaná senátem se nazývala aerarium),
zahraniční politika, záležitosti kultu, římské armády a správy provincií.
6
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16

rozhodoval o tom, kdo má vést válku mimo Itálii. O významovém posunu termínu provincia nás opět
zpravuje Livius ve svých Dějinách XXI, 17. Jedná se o velice rozsáhlý fragment, který přináší velké
množství informací a právě z tohoto důvodu, z jeho velké vypovídací schopnosti, jej uvádím celý:
„Nominatae iam antea consulibus prouinciae erant; tum sortiri iussi. Cornelio Hispania, Sempronio
Africa cum Sicilia euenit. Sex in eum annum decretae legiones et socium quantum ipsis uideretur et
classis quanta parari posset. Quattuor et uiginti peditum Romanorum milia scripta et mille octingenti
equites, sociorum quadraginta milia peditum, quattuor milia et quadringenti equites; naues ducentae
uiginti quinqueremes, celoces uiginti deducti. Latum inde ad populum uellent iuberent populo
Carthaginiensi bellum indici; eiusque belli causa supplicatio per urbem habita atque adorati di, ut bene
ac feliciter eueniret quod bellum populus Romanus iussisset. Inter consules ita copiae diuisae:
Sempronio datae legiones duae – ea quaterna milia erant peditum et treceni equites - et sociorum
sedecim milia peditum, equites mille octingenti; naues longae centum sexaginta, celoces duodecim.
Cum his terrestribus maritimisque copiis Ti. Sempronius missus in Siciliam, ita in Africam transmissurus
si ad arcendum Italia Poenum consul alter satis esset. Cornelio minus copiarum datum, quia L. Manlius
praetor et ipse cum haud inualido praesidio in Galliam mittebatur; nauium maxime Cornelio numerus
deminutus; sexaginta quinqueremes datae - neque enim mari uenturum aut ea parte belli dimicaturum
hostem credebant - et duae Romanae legiones cum suo iusto equitatu et quattuordecim milibus
sociorum peditum, equitibus mille sescentis. Duas legiones Romanas et decem milia sociorum peditum,
17
mille equites socios, sescentos Romanos Gallia prouincia eodem uersa in Punicum bellum habuit“
tedy „Provincie byly konsulům přidělovány již dříve; nyní však museli o ně losovat. Corneliovi připadla
Hispánie, Semproniovi Afrika se Sicílií. Pro tento rok jim bylo přiděleno šest legií, k tomu tolik spojenců,
kolik uznají za vhodné, a také veliké loďstvo, jaké se dá vystrojit. Bylo povoláno čtyřiadvacet tisíc
římských pěšáků a osmnáct set jezdců, čtyřicet tisíc spojeneckých pěšáků a čtyři tisíce čtyři sta jezdců;
spuštěno dvě stě dvacet pětiveslic a dvacet rychlých lodic. Nato byl podán návrh lidu, aby stanovil a
schválil vypovězení války kartáginskému národu. Za tuto válku vyhlásil Řím veřejné modlitby po celém
městě; všichni měli vyzývat bohy, aby dobře a šťastně skončila válka, ke které se římský národ rozhodl.
Vojenské síly byly konsulům rozděleny takto: Sempronius dostal dvě legie – každá měla po čtyřech
tisících pěšáků a třech stech jezdců – a k tomu ze spojeneckých řad šestnáct tisích pěšáků, osmnáct
set jezdců, sto šedesát válečných lodí a dvanáct rychlolodí. S těmito pozemními a námořními silami byl
Tiberius Semrponius vyslán na Sicílii s úkolem přepravit se do Afriky, stačí-li ovšem druhý konsul na to,
aby zabránil Punovi vstoupit do Itálie. Corneliovi bylo přiděleno méně branných sil, poněvadž také
praetor Lucius Manlius byl poslán do Galie, a to s vojskem ne právě malým. Corneliovi zmenšili
především počet lodí: dostal šedesát pětiveslic – nepředpokládalo se totiž, že nepřítel dostal k moři
nebo že si zvolí právě tento způsob války – dvě římské legie s jízdou, která k nim patřila, čtrnáct tisíc
spojeneckých pěšáků a šestnáct tisíc jezdců. Provincie Galie obdržela k témuž účelu, totiž pro punskou,
18
šest set Římanů.“
Tento rozsáhlý fragment se opět týká tzv. válečného oprávnění úředníků – imperium militiae. O
19
rozdílu úřadování domi a militiae pojednává např. Král – Groh: Státní zřízení římské nebo William
20
Smith ve svém A Dictionary of Greek and Roman Antiquites .
Obecně můžeme říci, že úředník římský úřadoval buď domi nebo militiae. Rozdíl obou druhů
moci nebyl v obsahu úkonů, které byly prováděny, ale kde byly tyto úkony prováděny. Úřadování domi
21
zahrnovalo všechny akty občanské i vojenské správy pokud se vykonávaly ve městě , úřadování
militiae bylo vykonáváno mimo město. Označování této pravomoci jako militiae – válečné – je parně
odvozeno z toho, ž původně bylo každé úřední zakročení mimo město spojeno s bojem a válkou. Toto
označení se v pozdějších dobách nezměnilo, i když se jednalo o výkon běžné správy a jurisdikce
22
správce provincie – většinou praetora. Původní hranicí mezi jednotlivými úkony domi a militiae bylo
23
pomerium .
V dalším deskribovaném období (makedonské války) slovo provincia začíná být
dvouvýznamové: Livus Ab Urbe condita XXXI, 6“ „P. Sulpicio prouincia Macedonia sorti euenit isque
rogationem promulgauit, 'uellent iuberent Philippo regi Macedonibusque qui sub regno eius essent, ob
iniurias armaque inlata sociis populi Romani bellum indici.' alteri consulum Aurelio Italia prouincia
obtigit. praetores exinde sortiti sunt C. Sergius Plautus urbanam, Q. Fuluius Gillo Siciliam, Q.
Minucius Rufus Bruttios, L. Furius Purpurio Galliam“ tedy „Publiu Sulpiciovi připadla losem provincie
16

KRÁL, J. GROH, V.: Státní zřízení římské. Praha, 1921. str. 130.
originální znění převzato z: http://www.thelatinlibrary.com/livy/liv.21.shtml#17 cit. dne 16. 12. 2011.
překlad převzat z: Livius. Dějiny IV. Praha. Svoboda. 1971. přeložila Marie Husová. str. 35 – 36.
19
str. 131 a násl.
20
str. 628 – 630
21
např. z vojenských úkonů to bylo cvičení či triumfální průvod.
22
KRÁL, J. GROH, V.: Státní zřízení římské. Praha, 1921. str. 131 a násl.
23
k tomuto tématu Frýdek, M. Mezníky – svědci života starých Římanů. In sborník z konference Právní archeologie. Ed. Karel
Schelle. KEY Publishing. Ostrava 2011. str. 41 – 57.
17
18

- 13 -

Makedonie a ten dal vyhlásit dotaz na lidovém sněmu, zda si přejí a nařizují, aby králi Filipovi a
Makedoňanům, kteří jsou pod jeho královskou mocí, byla vypovězena válka pro bezpráví a válečnou
akci vedenou proti spojencům národa římského. Druhému z konsulů, Aureliovi, připadla Itálie jako
úřední působiště. Potom se vylosovali praetoři, a to Gaius Sergius Plautus městskou praeturu, Quintus
24
Fulvius Gillo Sicílii, Quintus Minucius Rufus Bruttium, Lucius Furius Purpuro Galii.“ Je jasné, že
nemůže být žádnému úředníkovi přiděleno ke správě cizí území, tedy přidělená Makedonie jako
provincie znamenalo přidělení úkolu – vedení války s králem Filipem a s Makedoňany. Naopak se již
začíná rýsovat pozdější význam provincie jako určitého území – Sicílie, Bruttium či Galie. Území Itálie
pak do správy dostal druhý z konsulů a při rozdělování úkolů byla mezi praetory rozdělena působnost
ve Městě, na Sicilii, Bruttiu a v Galii. Jak tvrdí William Smith, s jehož názorem lze jen souhlasit, je
v tomto období termín provincie, před zavedením provinční správy, používán jako označení pro určitý
okres nebo nepřátelskou zemi, která byla určitému úředníkovi přidělena jako místo jeho úřední
25
činnosti.
3

ZÁRODKY A VZNIK PROVINČNÍ ŘÍMSKÉ SPRÁVY

Pokud chceme v římském státním zřízení najít základy rozsáhlé říše, musíme podrobit bližšímu
zkoumání organizaci římské říše. V nejstarším období, po vyhnání krále a vzniku republiky, procházel
Řím velmi neklidným a složitým obdobím. Řím byl v pátém století před naším letopočtem jedním
z mnoha měst na území tzv. Latia a střední Itálie. V době římského království panovalo na tomto území
spojenectví mezi jednotlivými městskými státy, které bylo založeno na náboženském základě – uctívání
26
stejného kultu ve společné svatyni . Po pádu a vyhnání Tarquiniů se Řím ocitl ve velice složité situaci.
Ostatní městské státy viděly v Římu bez krále snadnou kořist a využily tohoto zdánlivého oslabení
k zrušení spojenectví a vyhlášení války. V této napjaté situaci se Řím nacházel celé dvě století
27
neutuchajících bojů a šarvátek, na jejichž výsledku záviselo přežití Říma.
Ve 3. století př. n. l. došlo ke sjednocení Itálie pod římskou moc. Římané rozšířili svou moc i do
jižní části Itálie a v roce 276 př. n. l. si podmanili řecké město Rhégia. Tímto se Římané dostali na
pobřeží, ze kterého již měli na dosah ruky Sicílii. Sicílie byla velmi bohatým ostrovem. Východní část
ostrova byla pod nadvládou řeckých městských států (nejvýznamnější byly Syrakusy). Ve východní
části ostrova mělo Kartágo, od konce 5. stol. př. n. l., několik osad. Sicílie měla velmi výhodnou
strategickou polohu. Tuto strategickou polohu si uvědomovali jak Římané, tak i Kartaginci. Z bojů mezi
Syrakusami a Messanou se rozpoutala tzv. první punská válka. Jejím průběhem se nebudeme zabývat,
důležitý pro tento článek je její výsledek. Kartágo bylo poraženo, mělo zakázáno posílat své lodě do
italských vod, deset let muselo platit Římu vysoké válečné reparace (odškodné) a muselo se stáhnout
ze Sicílie, kterou Římané zabrali, s výjimkou Syrakus a několik dalších měst, která stála na římské
28
straně. Takto získal Řím svou první provincii.
Římské provincie od roku 241 př. n. l. do roku 30 př. n. l.:
241 př. n. l. – Sicilie
238 př. n. l. – Korsika a Sardinie
203 př. n. l. – Předalpská Galie (roku 42 sloučena s Itálií)
197 př. n. l. – Hispania Citerior a Ulterior
167 př. n. l. – Ilirie
148 př. n. l. – Makedonie
146 př. n. l. – Afrika
129 př. n. l. – Asie
121 př. n. l. – Zaalpská Galie
74 př. n. l. – Bithýnie
74 př. n. l. – Kréta a Kyrenaika
64 př. n. l. – Kilíkie
64 př. n. l. – Sýrie
59 př. n. l. – Kypr
51 př. n. l. – Galie (rozdělená v roce 22 př. n. l.)
30 př. n. l. – Egypt; Egypt byl v osobním vlastnictví Octaviana Augusta, spravován zvláštním
místodržitelem s titulem praefectus Augustalis

24

překlad převzat z: Livius. Dějiny V. Praha. Svoboda. 1975. přeložil Pavel Kucharský. str. 354.
SMITH, WILLIAM. A Dictionary of Greek and Roman Antiquites. London, 1875, str. 965.
pozn. jednalo se o obdobu řeckých amfiktyonií, neboli náboženských sdružení, která pečovala o určitý kult či chrám.
27
GRANT, M. Dějiny antického Říma. BB Art. 1999. str. 51
28
PEČÍRKA, J. red. Dějiny pravěku a starověku. Praha 1979. str. 712 a násl. a GRANT, MICHAEL. Dějiny antického Říma. Brno.
1999 str. 98 a násl.
25
26

- 14 -

Řím začíná rozlišovat dva základní právní režimy pro obyvatele Itálie a mimoitalských území. Na
italské půdě se stávají podrobené městské státy a spojenci součástí římského státu na základě udílení
římského občanství, což je důsledek starověkého chápání personality práva. Obyvatelé těchto měst a
území získávají římské občanství bez hlasovacího práva – civitas sine suffragio. Tento „typ“ občanství
29
získali např. obyvatelé Tuskula (Tusculum) v roce 381 př. n. l. . O tomto udělení občanství nám přináší
zprávu Livius: „Tolik asi slov (pozn. před římským senátem) promluvili Tuskulové. Dosáhli tak pro ten
30
čas míru a nedlouho potom i římského občanství. Na územích mimo Itálii pak vznikají provincie ve
smyslu území. Tuto hypotézu nám potvrzuje především Marcus Tullius Cicero v druhé řeči proti Verrovi,
která má název „O sicilské praetuře“, kde Cicero hovoří o spojencích a provinciích; In Verr. II, 1: „Ale
dřív než budu mluvit o škodách Sicílie, považuji za nutné říci něco málo o důstojnosti, starobylosti a
užitečnosti této provincie pro náš stát. Vždyť máte sice svědomitě pečovat o všechny spojence a
provincie, soudcové, ale o Sicílii obzvlášť, a to z přemnoha nanejvýš spravedlivých příčin, především
proto, že se Sicílie první ze všech cizích národů přiklonila k přátelství římského národa a dala se pod
jeho ochranu:První ze všech, a to je naší říši k ozdobě, byla nazvána provincií, první dala našim
předkům možnost poznat, jaké je to slavné poroučet jiným národům, ona jediná byla tak věrná a
oddaná římskému národu že obce onoho ostrova, které jednou uzavřely přátelství s námi, nikdy později
od nás neodpadly, nýbrž převážná většina jich, a mezi nimi ty nejslavnější, bez přerušení v tomto
přátelství setrvávala. A tak naši předkové při budování své říše z této provincie vkročili do Afriky. Vždyť
by nebyla obrovská moc Kartága tak snadno klesla, kdyby nebyla po ruce Sicílie jako zásobovací
31
základna i jako útočiště pro naše loďstva.“
In Verr. II, 3: „A jak významné, soudcové, je to, co si
možná ani dobře neuvědomujeme, že máme mnoho majetnějších občanů, protože mají tak blízko
věrnou a výnosnou provincii, kam si snadno mohou zajet a kde rádi obchodují. Jedněm z nich poskytuje
v bohaté míře zboží a propouští je s výdělkem a ziskem, jiné zdržuje, aby se podle libosti věnovali
zemědělství, chovu dobytka a obchodu a aby se tam nakonec trvale usadili a našli domov. A to je
nemalá výhoda pro stát, že je takový počet občanů tak blízko domova poután tak užitečnými a
výnosnými zájmy. A protože poplatné země a provincie jsou jakýmisi statky římského národa, je
římskému národu milá blízkost této provincie, právě tak jako vy máte největší potěšení z těch statků,
32
které jsou blízko.“ Výše uvedená soudní řeč Marca Tullia Cicerona jasně dokazuje velký významový
posun v chápání pojmu provincie. Dále je jistě tento termín používán ve významu místní příslušnosti a
působnosti magistráta národa římského, ale hlavně je již termínu provincia používáno ve smyslu
určitého území. To dosvědčují především tyto obraty: „A tak naši předkové při budování své říše z této
provincie vkročili do Afriky“ což je jasné vyplutí z určitého území, nebo „A protože poplatné země a
provincie jsou jakýmisi statky římského národa – zde se již plně při užití termínu provincie myslí určité
území, které je bráno jako „jakýsi statek národa římského“, tedy určitá hmotná věc, a ne nehmotná věc
– pravomoc či svěřený úkol.
Stejný obsah pojmu provincia dává ve svých Zápiscích o válce galské Gaius Julius Caesar
33
v kapitole nazvané Caesar nepustí Helvécie přes provincii I, 7 : „Když Caesar dostal zprávy o tom, že
34
Helvétiové usilují táhnout naší Provincií, urychlí svůj odchod z Říma, spěchá co možná nejrychleji do
Zadní Galie a dorazí ke Genavě. Uloží celé provincii co možná největší počet vojáků – v Zadní Galii
byla totiž jedna jediná legie –, most u Trnavy dá strhnouti. Jak se Helvéciové dověděli o jeho příchodu,
vyšlou k němu hned s poselstvím nejpřednější šlechtice své obce, v jejichž čele byli Nammejus a
Verukloécius, aby prohlásili Caesarovi, že zamýšlejí táhnout Provincií, a to bez jakékoli násilnosti,
protože prý jiné cesty naprosto nemají. A prosí prý Caesara, aby tak směli učiniti s jeho svolením.
Caesar měl v živé paměti, že to byli Helvéciové, kdo zabili konsula Lucia Kassia, porazili jeho vojsko a
poslali pode jho. Mínil tedy, že se jim nic nesmí povolovat. Soudil také, že se lid smýšlení tak
nepřátelského nezdrží násilností a škod, dostane-li se mu povolení táhnout Provincií. Přece však, aby
získal času, dokud se mu nesejde vojenská hotovost, kterou nařídil, odpověděl poselstvu, že si vezme

29

KRÁL, J., GROH, V.: Státní zřízení římské. Praha, 1921. str. 14.
Livius Ab Urbe condita VI,26 i.f. Tantum fere uerborum ab Tusculanis factum. pacem in praesentia nec ita multo post ciuitatem
etiam impetrauerunt. Překlad převzat z Livius. Dějiny II – III. Praha. Svoboda. 1972. přeložil Pavel Kucharský. str. 156.
31
CICERO, M., T: Řeči proti Verrovi. Praha. Odeon. 1972. Přeložil Václav Bahník. str. 140 – 141.
32
CICERO, M., T: Řeči proti Verrovi. Praha. Odeon. 1972. Přeložil Václav Bahník. str. 142.
33
Caesari cum id nuntiatum esset, eos per provinciam nostram iter facere conari, maturat ab urbe proficisci et quam maximis potest
itineribus in Galliam ulteriorem contendit et ad Genavam pervenit. Provinciae toti quam maximum potest militum numerum imperat
(erat omnino in Gallia ulteriore legio una), pontem, qui erat ad Genavam, iubet rescindi. Ubi de eius adventu Helvetii certiores facti
sunt, legatos ad eum mittunt nobilissimos civitatis, cuius legationis Nammeius et Verucloetius principem locum obtinebant, qui
dicerent sibi esse in animo sine ullo maleficio iter per provinciam facere, propterea quod aliud iter haberent nullum: rogare ut eius
voluntate id sibi facere liceat. Caesar, quod memoria tenebat L. Cassium consulem occisum exercitumque eius ab Helvetiis pulsum
et sub iugum missum, concedendum non putabat; neque homines inimico animo, data facultate per provinciam itineris faciundi,
temperaturos ab iniuria et maleficio existimabat. Tamen, ut spatium intercedere posset dum milites quos imperaverat convenirent,
legatis respondit diem se ad deliberandum sumpturum: si quid vellent, ad Id. April. reverterentur.
34
pozn. autora Galií. Provincie Galie byly získána v roce 203 a 52 př. n. l.
30
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35

čas na rozmyšlenou; budou-li si čeho přát, ať prý přijdou zase třináctého dubna.“
již používá termínu provincia jako určitého území.
4

Gaius Julius Caesar

ZÁVĚR

Výše uvedený konferenční příspěvek se zabývá vývojem obsahu latinského termínu provincia
v tzv. narativních pramenech. Příspěvek analyzuje dvě období římských dějin. Prvním obdobím jsou tři
století od vyhnání králů a zřízení republiky. Druhým obdobím je polovina třetího století (rok 241 př. n. l.)
do Caesarových Zápisků o válce galské.
Po vyhnání králů se Řím dostává do situace, kdy se okolní kmeny snaží využít, z jejich pohledu,
nestabilní situace v Římě, kdy se změnilo státní zřízení. Římané (senát, lidový sněm) velice rychle
reagují na vojenské nebezpečí a pověřují své nejvyšší představitele (konsuly) vedením války se
soudními kmeny. Římské státní zřízení přichází s přísnou diferenciací magistrátských oprávnění.
Existují dvě základní oprávnění a to imperium domi a imperium militiae. Prvně jmenované je nejvyšší
přikazovací a zakazovací pravomoc v tzv. pomeriu neboli uvnitř města a maximálně do okruhu jedné
míle od hradeb, jde tedy o moc civilní. Druhé imperium je moc římského úředníka jako vojenského
velitele za hranicí jedné míle od hradeb Říma. Třetí termín je rozebíraný termín provincia. V nejstarším
deskribovaném období tento termín vykládáme např. jako „konsulský úděl“ či „úkol“, který je přesně
vymezen zejm. pro vedení války s určitým kmenem. Po získání prvního mimoitalského území se termín
provincia vykládá jako územní příslušnost římských magistrátů, kteří působí jako správci těchto území.
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DĚTI V ŘÍMSKÉM PRÁVU*
Ivana Stará
Masarykova univerzita v Brne, Právnická fakulta
Abstrakt: Obsah příspěvku má čtenáře seznámit s postavením dětí v římském právu. Děti spadaly pod
moc otce, který rozhodoval o jejich životě V soukromém právu měl otec nad svými dětmi a nejen nad
vlastními dětmi opravdu neomezenou moc, ale pro právo veřejné byly děti svobodní římští občané a
synům byly přiznány politická práva. Jinak se také v učebnicích římského práva setkat s názorem, že
postavení dětí bylo rovno postavení otroků.
Kľúčové slová: děti, pater familias, římské právo, rodinné právo
Abstract: The content of the paper the reader familiar with the position of children in Roman law. The
children fell under the power of a father who decided on their life in the private law of the father over his
children and not only over their own children really unlimited power, but for public law children were free
Roman citizens and the children were granted political rights. Otherwise, the textbook of Roman law to
meet with the view that the status of children was equal to the position of slaves.
Key words: Woman, pater familias, Roman law, family law.

1

ÚVOD

Ve svém příspěvku jsem se rozhodla zaměřit pozornost na právní postavení osob alieni iuris
v římské právu. Příspěvku bude věnován právnímu postavení dětí v římském právu a v této souvislosti
nelze nezmínit parvomoce otce rodiny, kterými řídil život nejen svých dětí.
2

PATRIA POTESTAS
1

Druhá moc, jež byl pater familias nadán se nazývá patria potestas a touto mocí otec rodiny
2
neomezeně ovládá své potomky.
Podle Ulpiana měl právo vládnout ve svém domě a toto jeho
oprávnění vycházelo z práva náboženského. Otec rodiny měl velmi shodné postavení s pontifiky, nebo´t
na něm spočíval soukromý kult a právě náboženství bylo počátkem Říma středobodem nejen římského
státu, ale též rodiny.
3
opravdu
V soukromém právu měl otec nad svými dětmi a nejen nad vlastními dětmi
neomezenou moc, ale pro právo veřejné byly děti svobodní římští občané a synům byly přiznány
politická práva. Jinak se také v učebnicích římského práva setkat s názorem, že postavení dětí bylo
4
rovno postavení otroků.
5
Přestože otec měl nad svými dětmi právo života a smrti a jeho moc vůči dětem byla absolutní,
opět se v právu objevuje tradice radit se o trestech s příbuznými, nešlo však o jeho povinnost, přísnější
tresty za kruté tresty otcem zavedla doba císařská. Otec v této době měl právo dětem uložit pouze
lehké tresty, pro těžší tresty bylo nutné úřední schválení. V nejstarších dobách byl neomezený soudce
6
osob podřízených jeho moci. Přesto musel otec rodiny při trestech zachovávat zvyky, tradice a nemohl
jít proti dobrým mravům, protože pouze společnost určovala, co je a není správné. Pokud by tedy
svévolně trestal podřízené osoby, tak mohl v očích římské společnosti působit jako nespravedlivý či
špatný a mohl by ztratit dobrou pověst.
Otec mohl vynést rozsudek smrti nad svým synem, který se dopustil činu proti státu, který mohl
spočívat ve velezradě.
Pokud se jedná o ženy neboli dcery, tak otci rodiny náležela opět moc nad jejich životem,
manželka či dcera nesměla pošpinit dům, sebe nebo svoji rodinu. Nejčastěji se ženy a dcery
*Tento příspěvek přestavuje výstup z Grantového projektu specifického výzkumu MUNI/A/0943/2011 Právní postavení osob alieni
iuris v římském právu
1
Ulp.D.50,16,195,2 Pater autem familias appellatur,qui in domo dominium habet, recteque hoc nomine appallatur, quamvis filium non
habeat: non enim solam personam eius, sed et ius demonstramus.
2
G. I.56
3
Inst. I.9
4
G. I.55
5
Ius vitae necisque.
6
Persone alieni iuris
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7

prohřešovali proti otci rodiny cizoložstvím neboli adulterium. Zákon Lex Iulia de adulteriis dovolil otci
usmrtit svoji dceru, jestliže ji přistihl při cizoložství, ale musel ji přistihnout v domě svého zetě nebo
8
svém a to s osobou, se kterou se cizoložství dopustila.
Od vlády Konstantina Velikého bylo na vraždu dítěte otcem pohlíženo jako na vraždu
9
příbuzného.
Otec rozhodoval o přijetí dětí do rodiny, náleželo mu právo dítě odložit (ius exponendi) , toto
právo se praktikovalo u narození dcer, kde výjimku tvořila dcera prvorozená, která mohla být odložena
pouze pokud byla tělesně postižená. Výše uvedené právo vycházelo z povinnosti otce rodiny očišťovat
10
rodinu, protože postižené dítě, které Římané považovali za zrůdu mohlo být narušit čistotu rodiny.
Otec měl právo dítě prodat a to z důvodu zisku a nebo pouze z důvodu bídy. Později za vlády
11
Konstantina se právo prodeje dětí omezuje pouze na novorozence.
Pater familias nejen, že měl nad dětmi právo života a smrti, ale také odpovídal za jejich chování
a škody, které vznikaly v důsledku jednání jeho dětí. Otec odpovídal za škodu způsobenou svými dětmi
a měl povinnost tuto vzniklou škodu uhradit. Právo dávalo otci možnost pomocí mancipace převést
dítě, které škodu způsobilo do rodiny poškozeného. Takto převedená osoba měla postavení otroka,
které bylo pouze dočasné a veřejná práva jim nebyla odjímána, pouze na dobu dočasného otroctví byla
12
pozastavena, ale v oblasti soukromoprávní dochází k dočasnému přetrhání vazeb s vlastní rodinou.
Děti v moci otcovské nebyly podle římského práva samostatné subjekty práv. Vše, co děti
nabývaly získával pater familias. Odlišné postavení synů a dcer se také odráží ve skutečnosti, že otec
pro své syny zřizoval peculia, na kterých synové mohli hospodařit. Peculia byla také vydělována pro
otroky. Peculiem se rozumí majetek oddělený od majetku pater familas, na kterém mohou synové a
13
hospodařit podle instrukcí otce a nebo pána a nebo také podle svého vlastního uvážení.
otroci
Objektem mohl být pozemek, dům, dílna nebo peníze. Oddělením majetku však vlastnické právo
nepřecházelo na syny či otroky, ale zůstávalo zachováno ve prospěch otce. Zde tedy hovoříme o
faktickém vlastnictví, které mohlo být kdykoliv odejmuto a každý výtěžek pekulia náležel vlastníkovi.
Postupem doby se tiše mění pohled na pekulium a tento pohled je založen na předpokladu, že syn
nebo otrok může volně nakládat se získaným majetkem. Za republiky je dána otrokovi možnost vykoupit
se z otroctví a pater familias nemůže odejmout pekulium bez závažného důvodu. Takové chování by
bylo považováno za nepřípustné a proti dobrým mravům.
Synové mohli se však zavazovat smlouvami a také být z těchto smluv žalováni, ovšem díky
neschopnosti míti majetek, stávaly se tyto závazky nevykonatelnými. Římské právo vycházelo ze
zásady, že právní jednání má účinky pouze pro ty osoby, které se na něm podílejí. Přesto existovaly
výjimky, kdy právní jednání vyvolávalo účinky také u třetích osob. Jednalo se zejména o jednání
podřízených osob v moci jiné osoby. Adjektické žaloby neboli actiones adiecticiae qualitatis vznikají
14
15
z kontaktů osob podřízených cizímu právu , kterým otec rodiny oddělil do faktické správy pekulium.
Podle ius civile byly kontrakty osob podřízených nežalovatelné, anebo nevykonatelné, přesto se jim
s ohledem na hospodářské důvody přiznávala právní ochrana. Pokud někdo uzavřel smlouvu
s otrokem, tak podle římského práva uzavíral naturální obligaci. Pro naturální obligaci je typické, že
vzniká dluh i pohledávka, přesto dlužník za vzniklý dluh neručí a věřitel není oprávněn žalovat vzniklou
16
pohledávku. Pokud se dlužník rozhodne plnit, plní pouze dobrovolně.
Jelikož otroci měli pekulium
bylo možné případný závazek uhradit, a proto docházelo ke vzniku uzavírání kontraktů s osobami
podřízenými cizí moci, které měly ve své správě pekulium. Z těchto kontraktů došlo k vytvoření
adjektických žalob.Dcery a manželka se ovšem v žádném případě nemohly zavazovat
smlouvami.Synům také náleželo právo zřizovat testament pro majetek, který získali za dobu vojenské
služby. Tyto výhody byly přeneseny v 4.století i na majetek získaný od císařů a nebo na majetek
získaný mužem ve státních, duchovních a právních službách. Otcova moc je také oslabována v době
Konstantina Velikého, který za své vlády odjímá z otcovi pravomoci věci, které náleží jeho dětem, ale
tyto věci musely děti získat od matky a nebo od příbuzných z její strany. Takto získané věci náleží otci,
ale ten je nesmí zcizovat a tyto věci musí být zachovány dětem.

7

Zákon proti cizoložství, vydaný v roce 18 př.n.l. císařem Augustem.
D.48,5,23,3
Parricidium
10
Skřejpek, M . :Ius et religio, Právo a náboženství ve starověkém Řím. Pelhřimov : Vydavatelství 999.1999. s. 122
11
Toto oprávnění otce se nazývá ius vendendi a mohl být uplatněno za situace, že osoba podřízená moci pater familas způsobila
svým jednáním jinému škodu. Tamtéž.
12
Personae in mancipio neboli osoba v mancipiu se stává součástí rodiny nového pána. Po odpracování škody se tyto osoby vracely
do svých původních rodin.
13
Ulp. 15,1,5,4
14
Persona alieni iuris. Bartošek, M. : Encyklopedie římského práva. Panorama: Praha. 1981. s.252
15
Více: Bartošek, M. : Encyklopedie římského práva. Panorama: Praha. 1981. s.249
16
Více: Rebro, K. : Rímske pravo. Bratislava 1980, s. 171
8
9
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Patria potestas vzniká nad dětmi zplozenými v řádném manželství a nezáleželo na typu
17
manželství. Děti narozené v manželství jsou děti filii legitimi neboli děti manželské a tu se vycházelo
18
z myšlenky, že otcem dítěte je manžel vdané ženy. Děti manželské byly agnáty svého otce, nositeli
rodinného jména, vůči rodičům byly povinné zachovávat úctu a proti rodičům nesměly svědčit a podat
na ně infamující žalobu. Děti měly s rodiči vzájemnou alimentační povinnost.
19
Od 4.století n.l. byla dána možnost legitimovat děti nemanželské, zrozené v kokubinátě. Děti
vzešlé z toho svazku byly kognáti matky a měli označení liberi naturales neboli nemanželské děti. Děti
nemanželské neměly otce, příbuzenský vztah vznikla pouze k příbuzným matky. Legitimace probíhala
tak, že se muž s konkubínou oženil a dospělé dítě vyslovilo s legitimací souhlas a nebo legitimaci bylo
možno povolit na žádost otce císařským reskriptem.
Již staří Římané využívali adopci, ale ve starověkém Římě sloužila adopce převážně osvojiteli,
který si chtěl zachovat nástupnictví svého rodu. Osvojením pater familias přijímal cizí osobu za vlastní.
Adopce v Římě byla dvojího druhu, jednalo se vždy o to, která osoba byla osvojována. O
arrogaci římské právo hovořilo tehdy, pokud byla osvojována osoba sui iuris a o adopci v užší slova
smyslu hovořili Římané u osob v postavení alieni iuris.
Osvojiteli mohli být pouze muži a římské právo dávalo osvojiteli možnost adoptovat i dospělého,
který měl pak postavení syna nebo vnuka. Nebylo možno adoptovat ani vlastní dítě. Ženy nemohly
adoptovat, neboť ani přirozené děti, které porodily jim nebyly podřízeny. Výjimku přineslo právo
císařské, které umožňovalo císařskou milostí adoptovat ženě jinou osobu, která měla sloužit jako
20
útěcha ze ztráty svých dětí . Adopce s podmínkou nebo doložkou času byla považována za
neplatnou.
Adopce nebyla možná u nemanželských dětí . Císařským reskriptem bylo možno adoptovat
muže a ženy, kteří jsou svého práva, přesto jím bylo možné adoptovat také nedospělce. Arogaci bylo
možno provést pouze po předběžném prošetření a také se zkoumal prospěch nedospělce. Adrogátor
dal úřední osobě, která měla na starost vedení úředních listin, záruku, že v případě, že nedospělec
zemře před dosažením dospělosti, tak majetek zemřelého nedospělce připadne těm osobám, které by
21
dědily v případě, že k adopci nedošlo .
Arorogatio se původně prováděla před kuriátními komiciemi, později bylo lidové shromáždění
nahrazeno sborem třiceti liktorů. V císařském Římě postačoval k adopci pouze reskript císaře.
Při arrogaci vstupovala osoba sui iuris do rodiny osvojitele, kterému připadal veškerý majetek a
práva a osvojovaná osoba se stává podřízena moci jiného. V tomto případě římské právo hovořilo o
22
kapitisdeminuci .
Adopce v užším slova smyslu měla složitější průběh, protože docházelo k osvojování osoby
alieni iuris, tedy osoby podřízené moci pater familias. Pro adoptovaného nastávala mutatio familiae
neboli změna rodinné příslušnosti a osvojovaný rovněž postupoval kapitisdeminuci. Za vlády císaře
Justiniána měla oba výše uvedené účinky adopce pouze tehdy, jestliže osobu adoptoval jeho předek
23
24
a osvojovaná osoba
neboli ascedent . Jakákoliv jiná adopce nesla název adoptio minus plena
zůstávala ve své původní rodině, ale všechna práva dědická vycházející ze zákona náležela do rukou
osvojitele.
Adopce syna znamenala pro římskou rodinu zachování domácího náboženství a jejím smyslem
bylo mimo vše výše uvedené předejít vymření kultu. Adoptovaný syn musel být přiveden do domácího
náboženství a tímto činem se syn zřekl své původní rodiny. Adoptovaný syn přestal pro původní rodinu
existovat, došlo k přetrhání vazeb a jeho vlastní otec neměl právo uspořádat mu pohřeb a pro starou
rodinu se stal úplným cizincem. S adopcí souvisela emancipace, protože pokud syn chtěl vstoupit do
25
nové rodiny, musel vystoupit ze své původní rodiny. Emancipace se se prováděla pomocí mancipace
a osoba alieni iuris byla převedena do mancipia třetí osoby, která opět navrátila do moci otce rodiny. Po
třetím navrácení syna se stával osobou svého práva. U dcery byly převedeny a remancipovány pouze
26
jednou.
17

Římské právo rozeznávalo manželství cum manu,tedy manželství přísné a sine manu-manželství volné.
Paul.D.2,4,5
Konkubinátem se rozumí trvalé pohlavní soužití osob svobodných, kde je úmysl muže nemít manželku, ale souložnici. Jednalo se o
faktický, nikoliv právní vztah. Konkubinátem se bylo možno vyhnout překážkám, které bránily uzavření manželství, ale také se
konkubinátem muž nezavazoval k moci otcovské nad dětmi a následnému dědění.. Žena byla nazývána konkubína, ale neměla
shodné postavení s prostitutkou. V konkubinátě žili vysoce postavení muži se ženami z nižších vrstev a nebo vojáci, kteří se nesměli
ve vojenské službě ženit.
Zákon Lex Iulia de adulteriis zakazoval také soužití ženám z vyšších vrstev, pokud žena neuposlechla, byl na ni uvalen trest
v podobě majetkové újmy.
20
Inst. 1,11,10
21
Více : Inst.1,11,3
22
Zmenšení osobnosti a v tomto případě se jedná o kapitisdeminuci malou, která spočívala právě ve změně postavení v rodině.
23
Adoptio plena
24
Adopce neúplná. Viz. : Kincl, J . , Urfus, V . , Škrejpek, M . Římské právo . 1 . vydání . Praha :C . H .BECK , 1995
25
Více: Coulanges de Fustel.: Antická obec. Praha:Pastelka,1998,s.54-55
26
Více: Skřejpek,M.: Římské soukromé právo- systém a instituce, Plzeň: Aleš Čeněk s.r.o.,2011,s.81
18
19
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Ve většině vztahů měla osoba přijatá do rodiny na základě adopce nebo arrogace postavení
27
jako dítě narozené v řádném manželství . Pro oba typy adopcí bylo také společné, že mohli adoptovat
28
pouze neplodní .
Musíme však říci, že římské právo nebralo v úvahu zájmy adoptovaného, ale snaha uchovat si
rod, získat majetek, dědice.
Osvojit v Římě bylo možno dítě i dospělou osobu. Římské právo znalo různé druhy osvojení, ale
každé toto osvojení upřednostňovalo zájmy osvojitele před zájmy osvojovaného.
Moc otcovská zanikala smrtí pater familias a nebo smrtí dítěte. I zde otec ztrácí po dobu zajetí a
nebo zotročení svoje otcovská práva. Otec svým testamentem zřizoval dětem poručníka, který měl
povinnost spravovat majetek dítěte. Otec měl také právo svojí závětí určit dědice svému nedospělému
dítěti, pro případ, že by zemřelo po něm, aniž by bylo dospělé.
29
Otec také ztrácel moc nad dcerou, která sňatkem vstupovala do rodiny svého muže. Dítě bylo
30
možno propustí emancipací , kdy otec rodiny propouští dítě ze své moci.
31
Syna bylo možno propustit trojím prodejem syna. Trojím prodejem se syn osvobodil od moci
otcovské. Císař Justiniánus povolil prodej pouze na základě mimořádné chudoby.
3

ZPŮSOBILOST DĚTÍ K PRÁVNÍMU JEDNÁNÍ

Děti podle práva římského měli omezenou způsobilost k právnímu jednání. Děti do 7 let byly
zcela nezpůsobilé k jednání s právními důsledky. V tomto věku byla vyloučena také deliktní
32
způsobilost.
Chlapci do 14 let a dívky do 12 let věku byli římskými právníky považováni za nedospělé. Tato
věková hranice se stala sporem mezi prokuliány a sabiniány. Nedospělci nebyly způsobilí k právnímu
jednání, přesto v klasické době byli oprávněni uzavírat úkony, které sloužily k zlepšení jejich postavení.
Právo civilní zakládalo plnou způsobilost deliktní, ale právo prétorské ne. Uzavřít manželství bylo
33
možno pouze se souhlasem poručníka.
Za dospělé římské právo považovalo chlapce o d14 let a dívky od 12 let věku a byli původně
plně způsobilí, ale zákon Lex Plaetoria zavedl ochranu osob mladších 25 let . Na základě uvedeného
zákona mohla být prétorem poskytnuta obou pohlavím procesní ochrana v soudním řízení nebo pomocí
mimořádného magisterského prostředku. Důsledkem zavedení institutů bylo, že uzavírat obchody
s nezletilými bylo pro druhou stranu značně riskantní. Z toho důvodu byla zavedena cura minorum,
která od dob Marca Aurelia byla povinná pro všechna jednání osob mladších 25 let.
Cura minorum neboli opatrovnictví nad nezletilými byl zaveden zákonem Lex Plaetoria a
spočíval v ochraně plně právně způsobilých osob mladších 25 let. Curator neprováděl autorizaci
34
jednání svého svěřence, ale pouze uděloval souhlas, který podmiňoval účinnost právního úkonu.
Snahou bylo ochránit nedospělce před nevýhodnými a škodlivými jednání. Nezletilec, který má svého
generálního kurátora nemůže bez jeho povolení zcizovat nic ze svého jmění, aniž se v dědictví uvázati
35
nebo vést proces.
Římské právo bylo založena na patriarchálním společnosti a ženy byly omezeny ve svých
jednání díky svému lehkovážnému duchu. Proto v římském právu byl zaveden institut tutela mulierum.
Otec zřizoval pro případ své smrti dceři poručníka. Ten byl většinou určen testamentem . Poručenství
nad ženami bylo přežitkem a žena si o svých záležitostech rozhodovala sama.
V tomto místě musí být autorkou zmíněno také právní postavení dětí narozených z otrokyně,
nebo´t jejich oprávnění bylo odlišné od dětí narozených svobodným občanům římským.
Právně byl otrok považován za věc a podléhal moci pána. Otrokem se mohl člověk stát několika
způsoby a jedním z nich byl porod z otrokyně. Takže pokud žena byla v době porodu otrokyní, tak dítě
mělo právní postavení otroka. Mohla ovšem nastat situace, kdy se těhotná otrokyně stala svobodnou a
nebo během svého těhotenství pobývala na svobodě, tak nerozené dítě bude mít status svobodného
člověka.
Děti otrokyně připadaly její pánovi, který rozhodoval o dalším osudu dítěte, vybíral mu jméno a
36
staral se o jeho výchovu.
27

Inst. 1,11,8
Inst.1,11,9
Dcera prodělala Capitis deminutio minima.
30
Emancipovaný syn se stává osobou sui iuris, na jeho děti se emancipace nevztahuje. Bartošek, M. : Encyklopedie římského práva.
Panorama: Praha. 1981. s.143 nebo Gaius. 1,132
31
Zákon 12 desek- deska IV.
32
Infantes. Více: Blaho, P., Haramia, I., Židlická,M.: Základy rímského práva.Bratislava: MANZ,1997,s.106
33
Impuberes.Více: Tamtéž
34
Tamtéž
35
Více: Heyrovský,L.: Dějiny a systém soukromého práva římského,Praha, 1921,s.238
36
Inst.2,1,37
28
29
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4

ŽIVOT DĚTÍ VE STAROVĚKÉM ŘÍMĚ

Narození dítěte v Římě, zejména chlapce, byla velká událost, která se dávala veřejnosti najevo
navěšením květin okolo domu. U postele rodičky byla zapálená svíčka na zahánění zlých duchů. Při
porodu matce pomáhali služebné a později se z propuštěnek stávali placené pomocnice při porodech.
Osud dítě byl v rukou otce rodiny, kterému bylo dítě položeno k nohám a pokud jej zvedl, tak tímto
gestem dával najevo přijetí dítěte do rodiny. Odloženy bývali děti znetvořené, postižené, které byly dány
na pusté místo a bylo ponecháno svému osudu. Křesťanští císaři později zakazovali odkládat dítě a
bylo na to pohlíženo jako na vraždu příbuzného. Narození dcery nenaplňovalo účel sňatku , neboť
dívka nemohla pokračovat v kultu, protože den sňatku se zřekla své rodiny a vstoupila do rodiny
manžela. Očekávaný a potřebný byl pouze syn.
Přijaté dítě bylo omyto, zavinuto do plenek a položeno do kolébky. Osmý den po narození dcery
a devátý den po narození syna se konal svátek očisty rodiny a dítě dostávalo různé talismany, které jej
měli ochránit před zlými silami. Otec svolal rodinu a dítě bylo představeno bohům, žena dítě nosila
v náruči a několikrát s ním oběhla posvátný oheň. Cílem rituálu bylo očistit dítě od porodu a zasvětit jej
domácímu kultu.
Dítě byl na krk pověšen amulet v koženém pouzdře a bylo mu dáno osobní jméno. Od této
37
chvíle bylo dítě přijato do rodiny, kde bylo uzpůsobilé říkat modlitby a uctívat své předky.
Výchova dítě byla ponechána rodině a Římané převzaly systém starověkého Řecka. Dítě mělo
být vychováno ke ctnostem římského člověka. Mezi ctnosti lze zařadit zbožnost, mravnost, vytrvalost a
úctu ke stáří. Výchova dcer náležela matce, která dcery připravoval k řádnému vedení domácnosti. Malí
chlapci byli nejprve vychováváni matkou, později se výchovy ujal otec, který je učil povinnosti římského
občana, tedy zejména znalosti náboženských předpisů a zákonů. Otec měl povinnost učit syny rétorice,
jízdě na koni a v úplných počátcích Říma byla jeho povinnost naučit syny číst a psát.
Škola byla v domě a žáci psali na voskové tabulky a učitel s každým žákem pracoval
samostatně. Děti měli také dlouhé prázdniny, nebo´t byla potřeba práce na poli. Po punských válkách
začíná do Říma pronikat řecká kultura, která pro Římany vždy představovala vždy vzor, a proto řečtí
otroci se stávají učiteli římských dětí a učí je řecké filosofii.
Výchova dívek byla ukončena sňatkem a výchova chlapců končila symbolickým obřadem, kdy
byl domácím bohům obětován oděv chlapce, pouzdro s amuletem, získané při narození a pramen
vlasů. Po skončení rituálu byl chlapec zapsán do knihy římských občanů.
5

ZÁVĚR

Římské soukromé právo na děti hledělo jako na osoby, které svým postavení jsou rovni otrokům.
Jejich právní postavení nebylo jednoduché, protože jim nebyly přiznány téměř žádná práva a jejich
osud byl v rukou pater familias. Také díky postavení otce rodiny považuje autorka za nutné uvést
v příspěvku oprávnění pater familias, nebo´t on opravdu držel nad dětmi „moc“, která již po narození
rozhodovala o jejich dalším životě.
Uvedené téma nebylo zcela vyčerpáno, přesto tento příspěvek může případný čtenář brát jako
podnět k dalšímu zkoumání právního systému starých Římanů.
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CONTRECTATIO A JEHO CHÁPANIE V SÚVISLOSTI
S PRIZNÁVANÍM ZODPOVEDNOSTI ZA DELIKT FURTUM FORMOU
OPE AUT CONSILIO
Viktor Pančišin
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta
Abstrakt: Rímske právo rozoznávalo dve veľké skupiny protiprávnych konaní – verejné trestné činy
(crimina publica) a súkromné delikty (delicta privata). Súkromné delikty sa vnútorne diferencovali na
civilné a prétorské. Civilné súkromné delikty tvorili krádež (furtum), protiprávne poškodenie cudzej veci
(damnum iniuria datum), urážka (iniuria, contumelia) a lúpež (rapina). My sa zameriame iba na jeden
z nich, konkrétne na furtum. Možno ju charakterizovať ako protiprávne konanie osoby, na základe ktorej
došlo k odcudzeniu alebo inému protiprávnemu pôsobeniu na cudziu hnuteľnú vec za účelom zisku a to
bez vedomia/proti vôli jej vlastníka alebo inej oprávnenej osoby. Na základe takéhoto vymedzenia
môžeme pozorovať jej podstatné prvky. Tie tvorili contrectatio („odcudzenie“), animus furandi
(„páchateľov zlý úmysel“), lucri faciendi gratia („zištnosť“) a res furtiva („vec spôsobilá krádeže“). Cieľom
príspevku bude oboznámenie sa s pojmom contrectatio a v súvislosti s ním s prípadmi priznávania
zodpovednosti za civilný delikt krádeže osobám, ktoré na ukradnutú vec fyzicky nepôsobili.
Kľúčové slová: Delikt, krádež, pomáhanie, navádzanie, justiniánske Digestá
Abstract: Roman law distinguished two large groups of unlawful acts - public crimes (crimina
publica) and private delicts (delicta privata). Private delicts were internally differentiated into civil and
preatorian delicts. Civil delicts included theft (furtum), insult (iniuria), wrongful damage to property
(damnum iniuria datum) and robbery (rapina). We will focus only on one of them, concretely furtum.
Furtum can be characterized as an offense, where a moveable thing was unlawfully handled, without or
against the will of owner or anybody else who had the right to it with a view of gain. From this definition
we can now see its essential elements. They were contrectatio (“handling”), animus furandi (“wrongful
intent”), lucri faciendi gratia (“gain”) and res furtuva (“thing capable of being stolen”). The main goal of
this article is to explain the term contrectatio and cases in which there could be the allocation of
responsibility for the delict of theft to persons who didn’t act on stolen thing physically.
Key words: Delict, theft, assisting, abbeting, Digest of Justinian

1

ÚVOD DO PROBLEMATIKY

Contrectatio ako jeden zo základných prvkov civilného deliktu krádeže pozorujeme v jej
základnej definícií vymedzenej v Paul D 47.2.1.3
Furtum est contrectatio rei fraudulosa lucri faciendi gratia vel ipsius rei vel etiam usus eius
1
possessionisve..
„Krádežou je zlomyseľné odcudzenie veci so ziskuchtivým úmyslom, a to či už veci samej, alebo aj jej
užívania alebo držby“.
Vo svojej podstate resp. textovom vymedzení v paragrafe Paul D 47.2.1.3 vyžadovalo
2
naviazanie určitého slovného genitívu , ktorý predstavoval výraz rei Preto sa niekedy uvádza aj vo
forme „contrectatio rei“. V takejto podobe v sebe zahŕňal hneď dva podstatné prvky deliktu krádeže –
samotné protiprávne odcudzenie a s ním spojenú vec spôsobilú krádeže.
Vo všeobecnosti contrectatio môžeme chápať ako protiprávne pôsobenie na cudziu vec
s úmyslom vec odňať z moci, ponechať si ju alebo použiť ju na nesprávny účel proti vôli jej vlastníka

1

Paul D 47.2.1.3.
WATSON, A.: Studies in Roman private law – The definition of furtum and the trichotomy, Londýn, Continuum International
Publishing Group 1991, s. 270.
2
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3

alebo iného, komu prináležalo právo ju držať alebo užívať . Na základe tohto vymedzenia pozorujeme
4
jeho existenciu v každej forme civilného deliktu krádeže - furtum rei, furtum possesionis, furtum usus .
Najstaršie ale môžeme povedať, že zároveň aj najčastejšie nazeranie na
problematiku contrectatio ho chápalo vo forme odňatia/telesného odcudzenia veci. Predpokladáme, že
takáto interpretácia telesného pôsobenia vo vzťahu k nemu vychádzala zo samotnej etymológie výrazu
furtum.
Furtum autem vel a furvo, id est nigro, dictum est, quod clam et obscure fit et plerumque nocte:
5
vel a fraude: vel a ferendo, id est auferendo: vel a Graeco sermone, qui appellant fures
„Furtum, krádež, pochádza od furvus, to znamená tmavý, lebo sa takýto fakt uskutočňuje tajne a skryte
a často v noci, alebo od fraus, zavrhnutiahodné správanie, alebo od ferre, odniesť, v zmysle v
nedovolene odniesť“, alebo z gréckeho , kde fures, zlodeji, sa nazývali phores.“
Takýmto vymedzením v súvislosti s krádežou určitým spôsobom navádzalo na myšlienku
6
fyzického (telesného) kontaktu s ukradnutou vecou . Takéto nazeranie zastávala právnická škola
sabiniánov. Pri krádeži kládli výrazný dôraz na telesné pôsobenie na vec. Na podporu tohto tvrdenia
môžeme predstaviť názor jej predstaviteľov Sabina a Cassia vyjadrenom v záverečnom úseku
paragrafu justiniánskych Digest Paul D 41.2.3.18:
7
...furtum sine contrectatione fieri non potest nec animo furtum admittatur ...
„...krádež nemôže byť spáchaná bez dotknutia sa veci ani nemôže byť spáchaná len úmyslom...“.
Z neho usudzujeme, že na to aby bola osoba zodpovedná z krádeže nestačil iba jej zlý úmysel,
ale nutne musela tento úmysel aj prejaviť navonok prostredníctvom contrectatio vo forme telesného
8
odcudzenia veci - amotio („odobratie, pohnutie s vecou“). Bolo potrebné splnenie dvoch podstatných
prvkov a to prvku vôľového a contrectatio vo forme telesného pôsobenia tak, aby došlo k ich vzájomnej
súčinnosti (samotné rozhodnutie vôle zlodeja spáchať krádež bez následného telesného odcudzenia
9
veci bola podľa ich nazerania nemožnou ).
Zčasti podobný názor zastával pravdepodobne aj klasický rímsky právnik Ulpiánus ktorý tvrdil,
že samotný zlý úmysel nepostačoval na priznanie zodpovednosti za krádež. K pôsobeniu netelesného
charakteru zakladajúceho zodpovednosť za krádež vo forme pomoci alebo návodu, sa prikláňal iba za
10
predpokladu ak by takýmto pôsobením došlo k následnému odcudzeniu veci . Podobne dospel aj k
záveru nemožnosti spáchania krádeže prostredníctvom listu alebo slovom a ustanovil nasledovné
pravidlo:
Neque verbo neque scriptura quis furtum facit: hoc enim iure utimur, ut furtum sine
11
contrectatione non fiat; quare et opem ferre vel consilium dare tunc nocet cum secuta contrectatio est .
„Nikto nepácha delikt krádeže slovom alebo písmom; podľa nášho práva ktoré používame
nemôže dôjsť ku krádeži bez fyzického pôsobenia na vec; samotná pomoc alebo navádzanie
vystavovalo osobu zodpovednosti zo žaloby z krádeže iba v prípade ak by v súvislosti s jej konaním
nasledovalo samotné protiprávne odcudzenie zlodejom“.
Pričom musíme prihliadať na úmysel osoby pomocníka alebo návodcu spáchať krádež tak ako je
to vyjadrené v súvisiacom pravidle vyjadrené v justiniánskych Institutiones 4.1.11,
sed si quid eorum per lasciviam, et non data opera ut furtum admitteretur, factum est, in factum actio
12
dari debet
„ak sa niečo také stalo z rozpustilosti a nie z úmyslu umožniť krádež, tak na takýto prípad mala byť
daná osobitná (in factum actio) žaloba.“
Pre ilustráciu tohto pravidla uvedieme tri príklady, v rámci ktorých sa uplatňovalo. Konkrétne
pôjde o fragmenty právnikov Ulpiána, Pompónia a paragraf právnika Paula (Ulp D.47.2.36, Pomp
D.47.2.37, Paul D 47.2.67.2).
3
BERGER, A.: Encyclopedic dictionary of roman law, Philadelphia, The american philosophical society 1991, s. 415 – Latinský výraz
contrectatio je najvýraznejším resp. najšpecifickejším pre inštitút civilného deliktu krádeže v rímskom práve. Jeho aplikácia
a interpretácia presahuje jednoduché chápanie vo forme fyzického/telesného odcudzenia veci od jeho vlastníka (alebo iného
oprávneného) a proti jeho vôli..
4
Takýmto delením pravdepodobne právnik Paulus ako „autor“ paragrafu obsahujúceho základnú definíciu civilného deliktu krádeže,
ju nemal v úmysle rozlišovať na tri druhy ale iba to, že sa ním nesledoval vždy len úmysel odcudzenia majetku vlastníka alebo iného
komu sa priznávalo právo vec držať alebo užívať, ale za krádež sa považovalo aj konanie vo forme neoprávneného používania či
dokonca odcudzenia veci vlastníkom samým – Pozri BUCKLAND, W.W.: The main institutions of roman private law, New York,
Cambridge University Press 1931, s. 328.
5
Just. Inst. 4.1.2.
6
COLBERT, C. F.: The Digest of Roman law : Theft, Rapine, Damage and Insult, Londýn, Penguin books 1979, s. 103.
7
Paul D 41.2.3.18.
8
BRTKO, R.: Spor sabiniánov a prokuliánov týkajúci sa psychologického prvku v krádeži a „contrectatio rei“, s. 8, In: Delicta privata
a crimina publica v rímskom práve, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice 2010.
9
Tamtiež, s. 10.
10
Napr. Ulp D 47.2.36.
11
Ulp D 47.2.52.19.
12
Just. Inst. 4.1.11 – slovenský preklad BLAHO, P.: Justiniánske Inštitúcie, Trnava, Iura edition 2000, s. 195.
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2

Ulp D.47.2.36

V nasledujúcom príklade vyjadrenom vo fragmente Ulp. D.47.2.36 bola zodpovednou z krádeže
osoba, ktorá presvedčila/naviedla otroka aby utiekol od svojho vlastníka aby sa ho mohol následne
zmocniť zlodej. Pre potreby zdôraznenia predchádzajúceho pravidla vyjadreného v Ulp D 47.2.52.19 si
priblížime iba jeho prvú časť (nahliadanie právnika Ulpiána).
Qui servo persuasit, ut fugeret, fur non est: nec enim qui alicui malum consilium dedit, furtum
facit, non magis quam si ei persuasit, ut se praecipitet aut manus sibi inferret: haec enim furti non
admittunt actionem. Sed si alius ei fugam persuaserit, ut ab alio subripiatur, furti tenebitur is qui
13
persuasit, quasi ope consilio eius furtum factum sit...
„Ten, kto presvedčí otroka aby utiekol sa nepovažuje za zodpovedného (z krádeže); ani ten kto
poradí niekomu inému aby spáchal delikt krádeže, tak ako ani ten kto presvedčí iného aby skočil
z útesu alebo si ublížil iným spôsobom. Pre takéto druhy konania sa neukladá žaloba pre krádež. Ale ak
niekto prehovorí otroka k úteku iba na to aby mohol byť následne ukradnutý zlodejom, bude sa už
považovať za zodpovedného z krádeže ako spolupáchateľ, pretože sa spáchala na základe jeho
pomoci...“.
Podľa jeho vymedzenia osoba, ktorá naviedla otroka k úteku sa vo všeobecnosti nepovažovala
za zodpovednú z krádeže. V druhej časti nami uvedeného úseku však právnik Ulpiánus upozorňuje na
skutočnosť, že zodpovednou sa stávala momentom zmocnenia sa otroka zlodejom a to z dôvodu
úmyslu osoby návodcu, ktorý bol vyjadrený textom ut ab alio subripiatur („aby mohol byť následne
ukradnutý zlodejom“). Preto sa jeho zodpovednosť ustanovovala vo forme - ope consilio eius furtum
factum („krádež bola spáchaná s jeho pomocou/návodom“).
V istej miere podobnú situáciu môžeme pozorovať v ďalších prípadoch krádeže zatúlaného
páva Pomp D 47.2.37. a zmiznutia mulíc v zmysle Paul D 47.2.67.2.
3

Pomp D.47.2.37

Si pavonem meum mansuetum, cum de domo mea effugisset, persecutus sis, quoad is perit,
14
agere tecum furti ita potero, si aliquis eum habere coeperit .
„Ak budeš naháňať skroteného páva, ktorý ušiel z môjho domu, až kým sa nestratí, budem môcť voči
tebe použiť žalobu z krádeže od momentu keď sa páva zmocní niekto iný“
V predstavenom fragmente osoba prenasledujúca/naháňajúca páva telesne nepôsobila na páva.
Napriek tomu sa voči nej mohla použiť žaloba z krádeže. Zásadný problém v súvislosti s jej použitím
predstavovala nevýraznosť prvku animus furandi. Žiadnym spôsobom sa v rámci textového vymedzenia
Pomp D 47.2.37 nenaznačovalo, že by osoba konala tak, aby sa páva nakoniec zmocnila nejaká tretia
15
osoba - na rozdiel od Ulp D 47.2.36, kde bol (animus furandi) vyjadrený formuláciou ut ab alio
subripiatur („aby mohol byť následne ukradnutý zlodejom“).
Aj napriek takýmto výhradám fragment Pomp D 47.2.37 jasne stanovuje možnosť použitia
žaloby pre krádež, ktorou disponoval vlastník páva od momentu ...si aliquis eum habere coeperit...
(„...keď sa páva zmocnil iný...“).
Môžeme sa teda domnievať, že zodpovednosť za krádež a s ňou spájaná žaloba sa voči nej
priznávala z dôvodu, že konala nad rámec svojich práv, tým že naháňala cudzieho skroteného páva.
Svojim konaním potom dopomohla resp. vytvorila podmienky inej osobe (zlodejovi), ktorá sa páva
mohla bez väčších problémov zmocniť a preto ju Pomponius považoval za zodpovednú. Vzhľadom na
uvedené skutočnosti môžeme jej zodpovednosť charakterizovať formou ope tantum („s pomocou“)
Tvrdenie o možnosti použitia žaloby z krádeže podkladáme aj prostredníctvom prekladov
16
justiniánskych Digest a konkrétne paragrafu Pomp D 47.2.37 modernými romanistami , ktorí zastávajú
stanovisko hovoriace o možnosti použitia takejto žaloby (z krádeže).
4

Paul D.47.2.67.2

Eum, qui mulionem dolo malo in ius vocasset, si interea mulae perissent, furti teneri veteres
17
responderunt .

13

Ulp. D 47.2.36.
Pomp D 47.2.37.
WATSON, A.: cit. op. 2, s. 284.
16
Anglické preklady justiniánskych Digest od autorov : Mommsen, Krueger, Watson, Scott, Monro, Colbert priznávajú možnosť
použitia žaloby z krádeže.
17
Paul D.47.2.67.2.
14
15
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„Starí právnici sa rozhodli priznávať zodpovednosť za civilný delikt krádeže tomu, kto podvodom alebo
v zlom úmysle predviedol pred magistráta pohoniča mulíc v prípade ak mu jeho mulice medzičasom
zmizli“.
Na základe takéhoto vymedzenia konštatujeme, že pohoničovi mulíc proti osobe in ius vocans
veteres („starí právnici“) priznávali žalobu z krádeže v prípadoch ak mulice zablúdili alebo boli
ukradnuté. Takúto širokospektrálnosť skutočností zakladajúcich možnosť priznávania žaloby z krádeže
vysvetľujeme na základe výrazov, ktoré jej autor v predmetnom paragrafe použil - „si mulae
18
perissent“(„ak mulice zmizli“). In ius vocans tak mohol byť zodpovedný aj za prípadné zatúlanie mulíc
ako za ich krádež. Dôvodom takejto prísnosti posudzovania bol fakt, že tak konal úmyselne (dolo malo)
resp. sledoval dôsledok, že sa mulice stratia alebo ich niekto ukradne (aj keď to v paragrafe nie je
19
výslovne uvedené) .
V súvislosti s týmto prípadom a konkrétne so situáciou kedy mulice zablúdili potom
predpokladáme, že niektorá tretia osoba ich eventuálne mohla nájsť, zmocniť sa ich s vedomím, že na
ne nemá žiadne právo a tak spáchať krádež. Z toho dôvodu osobu in ius vocans budeme môcť
považovať za spolupáchateľa deliktu krádeže.
Ulp. D 47.2.36 a sme toho názoru, že aj Pomp. D 47.2.37 a Paul D 47.2.67.2 poukazovali na
možnosť priznania žaloby za krádež vo forme pomoci alebo návodu, ktoré už okrem spomenutého
pravidla vyjadreného v Ulp D 47.2.52.19 môžeme odvodiť aj v podobnom pravidle ustanovenom
v Gaiových Institutiones
Interdum furti tenetur qui ipse furtum non fecerit, qualis est cuius ope consilio furtum factum est.
In quo numero est qui nummos tibi excussit, ut eos alius subriperet, vel obstitit tibi, ut alius subripret, aut
20
oves aut boves tuas fugavir, ut alius eas exciperet.
„Niekedy zodpovedal za krádež ten, kto ju sám nespáchal, napríklad ten, ktorého pričinením alebo
návodom bola krádež spáchaná. Sem zaraďujeme napríklad toho, kto ti vyrazil peniaze z ruky alebo
toho, kto zahnal tvoje ovce či dobytok, aby sa ich zmocnil druhý.“
5

ZÁVER

Na základe prestavených troch prípadov deliktu krádeže môžeme tvrdiť, že zodpovednosť za jej
spáchanie mohla byť pripisovaná nie len prostredníctvom fyzického/telesného odcudzenia veci ale aj
formou ope aut consilio („pomocou alebo návodom“). Priznávanie zodpovednosti za delikt krádeže si
v týchto prípadoch potom vysvetľujeme na základe skutočnosti prekročenia oprávnení zodpovednej
osoby resp. jej konania proti vôli alebo bez vedomia oprávnenej osoby, čím zakladala prvok animus
21
furandi, kým konanie tretej osoby prostredníctvom fyzického odcudzenia veci ju robilo zodpovednou .
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ILÚZIA FEUDÁLNEJ ROZDROBENOSTI (K PERIODIZÁCII
PRÁVNYCH DEJÍN NA ÚZEMÍ SLOVENSKA)1
Miroslav Lysý
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Článok sa zaoberá periodizáciou slovenských právnych dejín v období vrcholného
stredoveku. Na základe porovnávania termínu „štát feudálnej rozdrobenosti“, resp. „monarchia
feudálnej rozdrobenosti“ v staršej literatúre je možné skonštatovať nejednotnosť jeho používania
z hľadiska obsahového i chronologického. V príspevku preto nájdeme zdôvodnenie, prečo by bolo
vhodnejšie tento termín vynechať a nepoužívať pri periodizácii.
Kľúčové slová: periodizácia, feudálna rozdrobenosť, patrimoniálna monarchia, stavovská monarchia
Abstract: The article deals with the periodisation of the Slovak legal history in a high mediaeval period.
Based on the comparation of the term „the state of the feudal fragmentation“, or „the monarchy of feudal
fragmentation“ in previous literature it is possible to conclude, that its subject and chronological
classification is not homogeneous. Therefore the article gives reasons, why it would be more
appropriate to cancel such a term and not use it in periodisation.
Key words: periodisation, feudal fragmentation, patrimonial monarchy, monarchy of Estates

Periodizácia je v dejinách istou kostrou a nápovedou k pochopeniu jednotlivých súčastí dejín.
História, ako veda spájajúca priestor, čas a ľudí, nie je totožná s dejinami, či minulosťou. Minulosť je
pojem zahŕňajúci komplikované a neprehľadné procesy a úlohou bádateľov je týmto procesom dať
určitý príbeh a zmysel. Každé historické odvetvie tak robí podľa vlastných potrieb, právne dejiny
nevynímajúc. Ak to tak robí, potrebuje do každého príbehu dostať určitú únosnú mieru zovšeobecnenia,
preto aj každá prehľadná periodizácia je typická zjednodušovaním. Bez neho by vytvorenie
chronologického rámca nebolo možné a len vďaka zovšeobecňovaniu sme schopní dejiny (či právne
dejiny) rozumovo uchopiť.
Je dobré si tiež uvedomiť, že každá periodizácia v istom zmysle dejiny interpretuje, a je pritom
ľahostajné, či je to tým, že tak bádateľ koná podľa konkrétneho historického či právnického smeru
(školy), alebo sa snaží (väčšinou neúspešne) o „objektívne“ zosumarizovanie dejín. Aj preto sa však
v jednotlivých, väčšinou syntetických prácach, periodizácie navzájom odlišujú, niekedy v detailoch,
niekedy výraznejšie.
V tomto príspevku by som rád poukázal na niektoré nedostatky a vnútorne nelogičnosti, ktoré
dnes zaužívaná periodizácia obsahuje. Tým by som aj rád nadviazal na minuloročnú konferenciu
v Brne, na ktorej som sa snažil upozorniť na problémy súvisiace s používaním termínu patrimoniálny
2
štát. Je zvykom zdôrazňovať, že v patrimoniálnom štáte je jediným vlastníkom štátneho územia
a obyvateľstva (sic!) panovník. Východiskom môjho príspevku bol však poznatok, že v období tzv.
patrimoniálnej monarchie nebolo súkromné vlastníctvo aristokracie ničím výnimočným. Práve preto sa
domnievam, že by bol vhodné túto etapu premenovať, alebo aspoň upraviť charakteristiku
patrimoniálnej monarchie.
V tomto príspevku sa posunieme k ďalšej etape, a tou je monarchia feudálnej rozdrobenosti,
dnes prevažne kladená do 13. – 14. storočia. V protiklade s tzv. patrimoniálnou monarchiou sa
upozorňuje na prudký pokles kráľovskej autority, vytváranie nezávislých panstiev, ale na strane druhej
sa nezabúda ani na to, že v období vlády Anjouovskej dynastie dochádza k „pokusu o prekonávanie“
3
tejto monarchie, a to tým, že moc sa postupne centralizuje. V tejto súvislosti sa treba pozrieť jednak na
charakteristiku tohto obdobia a zároveň aj na jej chronologické vymedzenie oproti monarchii stavovskej.
13. a 14. storočie sa v uhorských dejinách pomerne zásadne líšilo od predošlého; z pohľadu
vývoja štátneho a správneho práva dochádza najmä k tomu, že panovníkova autorita sa nepochybne
oslabuje. Tieto javy sú vidieť počnúc vládou Ondreja II., pričom vydanie jeho Zlatej buly z roku 1222 (a
jej obnovenie v roku 1231) bolo len následkom týchto zmien. Išlo napríklad o zavraždenie manželky
Ondreja II. Gertrúdy, či o svojvôľu uhorskej aristokracie v dobe účasti Ondreja II. na krížovej výprave vo
1
2
3

Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-0607-10.
LYSÝ, M.: K otázke vlastníckych vzťahov v Uhorsku v 11. a 12. storočí, s. 27-35.
Por. napr. HUBENÁK, L.: Právne dejiny Slovenska do roku 1945. 1. diel, 46-52.
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4

Svätej zemi. Nepokojný výkon vlády pokračoval aj ďalej a napriek pokusu o zvrátenie pomerov
Ondrejovho syna Bela IV. sa na oslabení kráľovskej autority príliš veľa nezmenilo. Ukázal to napokon aj
vpád Mongolov (Tatárov) do Uhorska, počas ktorého sa voči dobyvateľom z východu postavila len
menšia časť uhorskej aristokracie.
Skutočnou ranou pre centrálnu moc v krajine však bolo obdobie vlády Ladislava IV.
Kumánskeho, ktorého vládu poznačila najprv faktická vláda rôznych šľachtických skupín v období jeho
nedospelosti, no ani neskôr sa situácia neupokojila a smerovala k feudálnej anarchii v 80. rokoch 13.
storočia. Skutočnú moc v krajine, resp. v jej jednotlivých častiach, mali skôr skupiny oligarchov,
súperiacich s panovníkom i medzi sebou navzájom. Za tejto situácie sa po dlhotrvajúcich bojov o trón
zmocnil kráľovského trónu príslušník novej panovníckej dynastie Karol Róbert z Anjou, ktorého začiatky
vlády ešte mohli byť v znamení anarchie, no postupným potlačením jednotlivých oligarchických rodov
sa mu zhruba v 20. rokoch 14. storočia podarilo túto moc centralizovať. Typickým prejavom nového
spôsobu výkonu moci bolo nezvolávanie uhorských snemov prostredníctvom kráľovského zákazu
5
z roku 1338.
Výkon moci, pripomínajúci viac obdobie „patrimoniálnej“ monarchie, či dokonca absolutizmu, sa
však skončil smrťou Ľudovíta I. Veľkého v roku 1382. Kvôli problému nástupníctva trvalo ďalšiemu
uhorskému kráľovi Žigundovi až do roku 1387, kým bol korunovaný za uhorského kráľa, ani táto
korunovácia však napokon neznamenala upokojenie. Zahraničné i domáce problémy nútili nového kráľa
k ústupkom voči šľachte, panovník bol nútený zvolávať snemy a neisté postavenie Žigmunda
6
dokumentuje aj jeho zajatie šľachtou v roku 1401.
Žigmundovým zajatím sa symbolicky dostávame na koniec stručného prehľadu monarchie
„feudálnej rozdrobenosti“. Základnou otázkou teraz môže byť, čo tvoria spoločné prvky tohto obdobia?
Je totiž absolútne nepochybné, že v priebehu týchto 200 rokov sa výkon vlády a spôsob vykonávania
štátnej moci neustále menil. Pre niektoré etapy bolo typické vládnutie spolu so snemom (napr. za
Žigmunda Luxemburského), inokedy snem nebol zvolávaný, najčastejšie však bolo potrebné opierať sa
o konkrétnu šľachtickú skupinu, či rod. Najdôležitejšie však je, že hoci v istých etapách môžeme
skutočne hovoriť o istej feudálnej rozdrobenosti, prípadne anarchii (napr. koniec 13. storočia, obdobie
1382 – 1387), od 20. rokov 14. storočia až do smrti Ľudovíta I. je to však vládnutie priam absolutistické.
Prečo sa teda používa termín feudálna rozdrobenosť? Nie je dnes táto etapa skôr východiskom
z núdze? Potrebou vytvoriť „zberné“ obdobie, ktoré by sa inak len ťažko zaradilo inam?
Zaujímavú odpoveď ponúkajú staršie práce. Zistíme totiž, že datovanie tohto obdobia značne
kolíše. Václav Vaněček v spracovaní svojich Dějin státu a práva v Československu kládol začiatky
feudálnej rozdrobenosti do doby po smrti uhorského kráľa Štefana I. (1038), resp. českého kniežaťa
Břetislava I. (1055), čím nepochybne vyjadril určitý kompromis pri skĺbení dejín slovenských a českých.
Zdôvodnil to tým, že po smrti oboch panovníkov začali prevládať odstredivé tendencie k silnej centrálnej
autorite. Rozdrobenosť potom podľa Vaněčka končí 13. storočím, v českých krajinách dané výsadami
cirkvi a narovnaním so šľachtou, čo je jav, ktorý sa dá sledovať aj v Uhorsku vďaka Zlatej bule z roku
7
1222.
Je preto trochu zvláštne, ak sa dnes feudálna rozdrobenosť kladie od 13. storočia, kým za
Vaněčka to bolo do 13. storočia. Vidieť to napríklad v práci Vietora a Hlavsu, ktorí videli v rozvoji
šľachtického veľkostatku od 13. storočia hlavnú príčinu vzniku politickej roztrieštenosti. Tú sa podarilo
8
(dočasne) prekonať Anjouovcom prostredníctvom štátnej moci. Rozkolísanosť obdobia feudálnej
rozdrobenosti potvrdili aj F. Sivák a J. Klimko, ktorí obdobie kládli od 12. storočia až do začiatku 15.
9
storočia, vracajúci sa dôrazom na rok 1222 ako začiatku centralizácie skôr k Vaněčkovskému poňatiu.
F. Sivák zostal Vaněčkovmu odkazu verný a vo svojej posmrtne vydanej práci použil pri periodizácii
termín feudálna rozdrobenosť aj pre obdobie do 13. storočia (ranofeudálna monarchia a monarchia
10
feudálnej rozdrobenosti) a zároveň pre 13. – 14. storočie (rozdrobenosť a jej čiastočné prekonávanie).
Z uvedeného však vyplýva, že jednotlivé prístupy si vzájomne protirečia. V prípade V. Vaněčka
je vidieť, že za vlastné obdobie feudálnej rozdrobenosti pokladal etapu do začiatku 13. storočia (resp.
do roku 1222), neskoršie obdobie bolo u neho už prekonávaním feudálnej rozdrobenosti. Súčasné
práce v prevažnej miere pokladajú túto Vaněčkovskú rozdrobenosť za obdobie patrimoniálneho štátu
a feudálna rozdrobenosť je potom kladená do 13. – 14. storočia. K tomu naviac pristupuje aj nejednotné
zakončenie obdobia „rozdrobenosti“, alebo skôr začiatku stavovskej monarchie. Je tak trochu čudné, že
sa dnes za počiatok stavovskej monarchie pokladá začiatok 15. storočia, ak si uvedomíme, že prelom
4

K tomu napr. CHMEĽOVÁ, J.: Uhorská križiacka výprava do Svätej zeme pod vedením kráľa Ondreja II. v r. 1217 – 1218, s. 61.
Dejiny Slovenska I, s. 317.
Cestu Žigmunda k moci popísala najnovšie podrobne DVOŘÁKOVÁ, D.: Rytier a jeho kráľ, s. 33-52. K jeho zajatiu por. tamže, s.
77-81.
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14. a 15. storočia nepriniesol nič výnimočné vo výkone vládnej moci panovníka a ostatných najvyšších
štátnych orgánov. Konzekventnejší v tejto otázke boli preto skôr Vietor a Hlavsa, ktorí udali rok 1382,
teda smrť Ľudovíta I. za výraznejší medzník. Ich prístup treba oceniť, pretože práve týmto rokom sa
autorita panovníka (resp. vtedy vládnucej regentky) výrazne oslabila a do popredia sa dostáva
kráľovská rada, a teda vysoká šľachta.
V. Vaněček
M. Vietor - J. Hlavsa
F. Sivák - J. Klimko

F. Sivák (1998)

Feudální rozdrobenost
a její překonávání
Feudálna rozdrobenosť a jej
prechodné prekonávanie
Monarchia feudálnej
rozdrobenosti a snahy o jej
prekonávanie
Ranofeudálna monarchia
a monarchia feudálnej
rozdrobenosti
Rozdrobenosť a jej čiastočné
prekonávanie

Od pol. 11. stor.
Od 13. stor.
1200 – 1382
12. stor. – zač. 15. stor.

bez datovania

zač. 13. stor. – koniec 14. stor.

Problém pri tejto nejednotnosti je spôsobený viacerými faktormi. Ide o to, že autori skĺbili
niekoľko vzájomne málo súvisiacich faktorov, na základe ktorých sa snažili vytvoriť periodizačnú kostru.
Asi najvhodnejší prístup zvolili v tejto súvislosti J. Beňa a T. Gábriš, keď vytvorili trojitú periodizáciu
11
podľa kritérií vývoja štátnych útvarov, formy vlády a sociálno-ekonomickej podstaty štátu. Toto
riešenie by sme mohli použiť ako isté východisko pre vypracovávanie periodizácie. Ide teraz o to,
nakoľko bude pre nás podstatné kritérium sociálno-ekonomického typu štátu, alebo formy vlády. Ak sa
pozeráme na vývoj práva predovšetkým z optiky právneho postavenia jednotlivca, dôležitejším bude
akiste prvé zvolené kritérium.
V tom prípade môže kostra vyzerať nasledovne:
12
1. Protofeudálny typ štátu , a to približne do prvej tretiny 13. storočia.
Toto obdobie by bolo charakteristické neexistenciou stavov, neexistenciou privilégií
a relatívne jednoduchou právnou štruktúrou obyvateľstva. Štát sa javí ako panstvo
panovníka, ten však nie je neobmedzeným vládcom, ani jediným vlastníkom. Neexistujú
síce štátne orgány, ktoré by dokázali priamo kontrolovať moc hlavy štátu, aristokracia sa
však veľmi často – a úspešne – dokázala postaviť panovníkovej moci (napr. Peter Orseolo
zosadený dvakrát z uhorského trónu v r. 1041 a 1046, zaujímavé je aj odopretie
poslušnosti uhorskému kráľovi Štefanovi II. v roku 1123 pri obliehaní haličského
Vladimiru). Aristokracia je zároveň aj vlastníkom pôdy, do 13. storočia však bolo písomné
zaznamenávanie vlastníckych vzťahov skôr výnimkou, takže nebudeme schopní
rekonštruovať rozsah tohto vlastníctva.
13
2. Feudálny typ štátu – od prvej tretiny 13. storočia do roku 1848.
V tomto období sa rozširujú výsady pre jednotlivé skupiny obyvateľstva, ako boli klerici
14
15
16
17
(1222), šľachta (1222, 1231, 1267, 1351, atď.) a mešťania (mestské výsady,
18
Decretum minus ), vytvára sa komplikovaná a spočiatku neprehľadná spleť právnych
vrstiev, ktoré napokon smerujú k doformovaniu štyroch stavov v Uhorsku – preláti,
19
magnáti, zemania a mešťania.
20
3. Občiansky typ štátu – od r. 1848.
Keďže narastá podiel občanov na moci, zaniká zároveň stavovské rozdelenie a stavovské
21
privilégiá. Je sporné, či do tohto obdobia zaradiť aj socialistický typ štátu, alebo nie.
11
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Ak by sme sa mali pokúsiť o periodizáciu z hľadiska formy vlády, kľúčové by malo byť zbaviť sa
mätúceho pojmu feudálna rozdrobenosť. V histórii bádania pri štátovede i v právnej histórii mala totiž
centralizovanosť vždy nádych pozitívnej hodnoty, na obdobia rozdrobenosti moci sa mnohí autori preto
dívali akoby s nepochopením a „historickým sklamaním“. Ak ale ide o popis mechanizmov vládnutia,
kľúčové bolo, nakoľko do výkonu panovníkovej moci zasahovali ostatné orgány štátu (resp. nakoľko
bola panovníkova moc výsadami pre jednotlivé vrstvy, najmä šľachtu). Z tohto hľadiska je úplne jedno,
či bol skutočne panovník v 11. a 12. storočí vlastníkom územia štátu, alebo nie, kľúčové bolo, či
mechanizmy vlády boli obmedzené, alebo nie. Určite by sme mohli v tomto ohľade porovnať vládu
Anjouovcov, za ktorých došlo k výraznému sceleniu kráľovskej domény a zároveň aj k upevneniu vlády,
kým za Mateja Korvína možno predpokladať len upevnenie vlády, nie získavaniu majetkov štátom (teda
panovníkom). Tento príklad len dokumentuje nezmyselnosť termínu patrimoniálna monarchia, v období
ktorej by sme nepochybne narátali najmenej desiatku panovníkov ďaleko slabších a neschopnejších
vlády, ako bol Matej Korvín.
Preto by sme mohli použiť veľmi jednoduchú štruktúru:
1. protofeudálna monarchia – do 1. tretiny 13. storočia
22
2. stavovská monarchia – od 1. tretiny 13. storočia
23
3. absolutistická monarchia
4. konštitučná monarchia – podľa platnosti a účinnosti Bratislavskej marcovej ústavy
Termín protofeudálna monarchia by mohol nahradiť mätúcu patrimoniálnu monarchiu. Feudálne
vzťahy sa formujú v tomto období len pozvoľne, stavovstvo ešte neexistuje. Naproti tomu v stavovskej
monarchii, ak by sme jej počiatky kládli do 1. tretiny 13. storočia, by sme museli skonštatovať len
postupný vývin stavov, najprv šľachty a vysokej cirkevnej hierarchie, postupne aj mešťanov. To
najpodstatnejšie však je, že panovník sa o svoju moc musí deliť – ak v predošlom období boli jeho
konkurentmi najmä vlastní rodinní príslušníci, zastávajúci hodnosti v Nitrianskom a Biharskom
kniežatstve, od 13. storočia sa – samozrejme s výnimkami, ale predsa – najdôležitejšími konkurentmi
panovníka stávajú snem, kráľovská rada, či palatín.
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TAJNÉ SLÁVENIE MANŽELSTVA1
Veronika Čerbová
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta

Abstrakt: Tajné slávenie manželstva nie je problematika, ktorej by bol venovaný dostatok priestoru
v odbornej literatúre venujúcej sa kánonickému právu. Poznámky o tomto inštitúte sú zväčša okrajové
a stručné. Na slávenie tohto manželstva sa vyžadujú vážne a naliehavé dôvody a povolenie miestneho
ordinára. Ide o manželstvo, ktoré nemá civilnoprávne účinky, len cirkevné a predmanželské
vyšetrovanie sa vykonáva tajne. Záznam o tomto manželstve je vedený v tajnom archíve kúrie a všetci
zúčastnení majú povinnosť o ňom zachovávať mlčanlivosť až kým nenastane situácia predpokladaná
Kódexom kánonického práva. V súčasnosti je problematické zostaviť recentný katalóg vážnych
a naliehavých dôvodov, ktoré by vyjadrovali modernú dobu a na základe ktorých by bolo povolené
slávenie tohto manželstva. Faktom však ostáva, ako vyplýva i z niektorých vyjadrení kompetentných
predstaviteľov Katolíckej cirkvi, že je to inštitút stále aktuálny a živý a niekoľkokrát oň bolo žiadané aj
v podmienkach Slovenskej republiky.
Kľúčové slová: tajne slávené manželstvo, manželstvo svedomia, podmienky, vážne a naliehavé
dôvody, aktuálnosť inštitútu, tajne slávené manželstvo v Slovenskej republike.
Abstract: The secret celebration of marriage is not the problem which would be dedicated enough
space in the canon law literature. Notes about this legal institution are often only marginal and short.The
celebration of this type of marriage are needed grave and urgent reason and permit the local ordinary. It
is a marriage which has not effects in civil law only church and pre-marital investigation are carried out
secretly. The record of this marriage is kept in secret archives of the Curia, and all participants have an
obligation to maintain secrecy about it until there is a situation envisaged by the Code of Canon Law. At
present it is difficult to compile recent catalog of serious and urgent reasons that reflect modern times
and which would have allowed the celebration of marriage. But the fact remains, as is apparent from
some of the terms of competent representatives of the Catholic Church, that the institute is still current
and alive, and made a few applied for well in the Slovak Republic.
Keywords: the secret celebration of marriage, marriage of conscience, conditions, grave and urgent
reason, actuality of institute, the secret celebration of marriage in Slovak Republic.

1

ÚVOD

Manželstvo v katolíckom (kánonickom) manželskom práve možno typovať z hľadiska rôznych
kritérií. Jedným z takýchto kritérií je aj spôsob uzavretia manželstva, podľa ktorého členíme manželstvo
na verejné a tajne slávené. Prevažná väčšina uzatváraných manželstiev v Katolíckej cirkvi je verejná,
a teda uzavretá vo forme, ktorú predpisuje katolícke právo a zároveň verejne, čiže verejnosť nie je
vylúčená z jeho slávenia a je o ňom informovaná. Naopak veľmi malé, až zanedbateľné percento
manželstiev môže byť slávených tajne.
Keďže v odbornej literatúre je tomuto inštitútu venovaný veľmi malý priestor, v nasledujúcich
riadkoch sa pokúsim vymedziť, čo je to za inštitút v kánonickom práve, jeho krátky historický exkurz,
podmienky jeho využitia, postup pri jeho slávení a aktuálnosť v súčasnej dobe v podmienkach
Slovenskej republiky.
2

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA INŠTITÚTU

Na pochopenie inštitútu tajne sláveného manželstva je nutné stanoviť si, ktoré manželstvá týmto
druhom nie sú. Treba prísne rozlišovať medzi tajne sláveným manželstvom a manželstvom tajným.
Tajné manželstvá (matrimonium clandestinum) sú dnes už v podstate historická záležitosť. „Ide
o situáciu medzi mužom a ženou, ktorá nastane tým, že si navzájom vymenia manželský súhlas, avšak

1

Tento článok bol vypracovaný s podporou grantu VEGA - č. 1/1081/11 - „Doktrína prirodzeného práva v teórii a v tvorbe práva, jej
vývoj v konfrontácii s doktrínou základných ľudských práv." (obdobie riešenia: január 2011 - december 2013).
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2

bez akýchkoľvek formalít, čiže bez zásahu autority cirkvi.“ „Tajné manželstvá sú uzavreté bez verejnej
formy a žiadneho verejného záznamu o konaní. Sú teda nepreukázateľné vo verejnom fóre. Naproti
tomu, tajne slávené manželstvá sú uzavreté s dodržaním kánonickej formy a je o nich vedený písomný
3
záznam. Z tohto dôvodu môže byť ich slávenie dokázané (zistené), ak by to bolo neskôr potrebné.
Tajné manželstvá boli Tridentským koncilom, konkrétne dekrétom „Tametsi“ zo dňa 11. novembra 1563
zakázané. Dôvodom tohto zákazu boli podľa tohto dekrétu ťažké hriechy, ktoré z týchto manželstiev
pramenili. Išlo o prípady tých, ktorí žili v stave zavrhnutia, pretože svoju prvú ženu, s ktorou sa tajne
zosobášili, opustili a verejne sa zosobášili s inou ženou, s ktorou potom žili v trvalom cudzoložstve.
Pretože cirkev inak nevedela zabrániť takémuto veľkému zlu, stanovila pravidlá týkajúce sa verejnej
formy uzavretia manželstva (vykonanie ohlášok v troch sviatkoch po sebe na zistenie manželskej
4
prekážky, prítomnosť miestne príslušného farára, dvaja alebo traja svedkovia).
Rovnako je tajne slávené manželstvo druhom morganického manželstva, ktoré bolo používané
5
v rámci európskej mobility.“ Morganické manželstvo (matrimonium morganaticum) je manželstvo muža
vyššej spoločenskej triedy so ženou nižšej spoločenskej triedy a zároveň manželka tohto muža a deti
z tohto manželstva sú vylúčené zo spoločenských hodností a titulov svojho otca. Tento typ manželstva
6
bol typický pre feudálnu spoločnosť, ale do istej miery si ho v súčasnosti zachovávajú kráľovské rodiny.
„Tajne slávené manželstvo so sebou nesie rovnaké povinnosti a práva pre oboch manželov vo
7
všetkom, čo sa týka spoločenského života.“
3

HISTORICKÝ EXKURZ

Tak ako stanovil dekrét „Tametsi“ a jednoznačne uvedené potvrdil a stanovil pre celú Cirkev
dekrét Pia X. „Ne temere“ z roku 1907, ktorý formálne prehlásil tridentskú formu za celosvetovo
8
potrebnú pre platné uzavretie manželstva kresťanmi , „riadne manželstvo sa musí uzavrieť verejne a to
nielen v prítomnosti farára a aspoň dvoch svedkov, ale ešte okrem toho tak, že uzavierajúce
9
manželstvo sa má verejne oznámiť ohláškami a potom uzavrieť pred verejnosťou.“
Prečo teda vznikol inštitút tajne sláveného manželstva, ktorý umožnil obísť požiadavku
verejnosti uzavretia manželstva? Odpoveď na túto otázku nájdeme v Encyklike „Satis vobis“ pápeža
Benedikta XIV. z roku 1741, ktorým sa ustanovil tento inštitút a premietol sa aj do Kódexu kánonického
práva z roku 1917. Jedným z problémov, ktoré bolo treba riešiť v súvislosti s verejnosťou uzavretia
manželstva boli dilemy párov, ktoré sa úprimne túžili vziať (zosobášiť) a ktoré často v manželstve
hľadali uspokojenie svojho svedomia, ale obávali sa, že by sa objavili negatívne dopady na skutočnosť,
ak by ich manželstvo bolo verejne známe. Prípad, ktorý uvádza aj Benedikt XIV. v spomínanej
encyklike bol prípad páru žijúceho v konkubináte dlhý čas a ktorý bol všeobecne považovaný za
manželstvo. Na jednej strane, ak by tento pár ostal žiť tak ako doteraz (v konkubináte), stále by žil
v hriechu a ich deti by ostali kanonicky (a často i civilne) nelegitímne. Na strane druhej, ak by sa
zosobášili podľa kánonickej formy (verejne), verejnosť ich ohlášok a verejné slávenie manželstva by
10
vyzdvihli ich falošnú situáciu a zničili by ich reputáciu v spoločnosti. Aj z tohto dôvodu Benedikt XIV.
prijal právne predpisy na riešenie týchto situácií tak, aby zasiahol do krehkej rovnováhy medzi úplným
súkromím charakteristickým pre tajné manželstvá bez poškodenia verejného blaha a plnou verejnosťou
požadovanej formy od tridentského koncilu, ktorá by mohla poškodiť súkromné dobrá. Táto legislatíva
vytvorila nový kánonický inštitút „manželstvo svedomia“, ktorý bol inkorporovaný do kánonov 1104-1107
Kódexu kánonického práva z roku 1917 (ďalej len „Kódex 1917“). S výnimkou malých detailov je tento
inštitút prenesený aj do v súčasnosti platného a účinného Kódexu kánonického práva z roku 1983 (ďalej
11
len „Kódex 1983“) pod názvom „tajné slávenie manželstva“, v kánonoch 1130-1133.
Pri formulovaní nového (v súčasnosti platného a účinného) Kódexu 1983, konkrétne pri
formulovaní kánonov 1130-1133, konferencia biskupov navrhovala ponechať pomenovanie tohto
inštitútu ako „manželstvo svedomia“, aby sa predišlo prípadným konfliktom s občianskou autoritou.
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Poradcovia pápežskej komisie pre revíziu kódexu sa však domnievali, že ku konfliktným situáciám by
mohlo dôjsť len vtedy, keby sa jednalo o oklamanie občianskeho zákona. Nie je to otázka označenia,
ale podstaty. Dobro duší niekedy skutočne vyžaduje uzavretie manželstva tajne bez akéhokoľvek
ohľadu. Tajne slávené manželstvo je mimoriadnou výnimkou cirkvi. Cirkev nijako nevíta tajné zväzky,
pretože sú spojené s vážnymi škodami: napríklad nebezpečenstvo mnohoženstva, oklamanie žien,
príležitosť pohoršenia, popieranie zákonnosti detí, nesprávna výchova detí, majetkové podvody
a podobne. Preto musia byť splnené podmienky, ktoré stanovuje Kódex kánonického práva pre
12
povolenie slávenia takéhoto manželstva.
4

PODMIENKY NA TAJNÉ SLÁVENIE MANŽELSTVA

Kódex 1983 pojednáva o tajnom slávení manželstva v kánonoch 1130 až 1133. S malými
odchýlkami ide o rovnakú úpravu ako bolo manželstvo svedomia v Kódexe 1917. Aké sú teda
podmienky, ktoré musia byť splnené, aby bolo povolené sláviť takéto manželstvo? Odpoveď dáva
kánon 1130. „Z vážneho a naliehavého dôvodu môže miestny ordinár dovoliť, aby sa manželstvo slávilo
13
tajne.“ Musia byť splnené tri podmienky. Prvou je vážny dôvod, druhou naliehavý dôvod a treťou
povolenie miestneho ordinára. Kódex 1917 stanovoval tie isté podmienky, avšak pri formulovaní
vážnych a naliehavých dôvodov používal výraz „veľmi vážne a veľmi naliehavé (súrne)“ dôvody (ex
gravissima et urgentissima causa). „Táto zmena v slovách neznamená, že povolenie tajného slávenia
manželstva môže byť povolené ľahšie podľa novej legislatívy. Fráza „najvážnejší a najnaliehavejší“
dôvod, ktorú spomína Kódex 1917 len raz, znamenala, že dôvodom pre zachovanie utajenia bola viac
14
než obvyklá vážnosť a pre uzavretie manželstva bola naliehavá potreba.“ Vyvstáva otázka, aké
dôvody sa považujú za vážne a naliehavé. Komentáre ku Kódexu 1917 uvádzajú ako najčastejšie tieto
dôvody: pár žije v konkubináte a všeobecne sa verí, že sú manželia, manželia sú radikálne nerovného
sociálneho postavenia a ich manželstvo by malo za následok trvalé odcudzenie od rodiny alebo
vydedenie, vdova by mohla stratiť možnosť starať sa o svoje deti, alebo by prišla o dedičstvo, prípadne
o oboje, ak by sa znovu vydala, vdova by mohla stratiť zamestnanie, od ktorého je závislý jej život
15
a výživa jej detí, pár sa nemôže zosobášiť z dôvodu nespravodlivého civilného práva. „Autor
Chiappetta pri uvádzaní dôvodov zdôrazňuje, že ešte samotné dôvody nestačia; je potrebné, aby
okolnosti boli naozajstnou hrozbou ťažkého ekonomického alebo morálneho poškodenia samotných
16
snúbencov alebo aj iných ľudí napríklad rodinných príslušníkov.“ „Nestačí však sám v sebe vážny
dôvod, musí byť zároveň aj naliehavý, teda manželstvo nemožno odkladať. Tajné manželstvá majú
17
preto úplne výnimočnú povahu.“
Uvedené dôvody sú typické a charakteristické pre doby minulé. V súčasnosti, v dobe plného
deklarovania ľudských práv a slobôd, rovnosti ľudí, zavrhovania rasizmu a sociálnych nerovností
nemôžeme tvrdiť, že spomínané dôvody by boli uplatniteľné. Keďže inštitút tajného slávenia manželstva
je inštitútom stále aktuálnym, platným a účinným, aké sú aktuálne vážne a naliehavé dôvody, ktoré
vytvárajú potrebu takéhoto tajného slávenia? Zahraničná literatúra uvádza, že v súčasnosti
najčastejším dôvodom, prečo páry vyhľadávajú tajné slávenie manželstva je, že ako dôsledok
verejného slávenia jeden z nich, zvyčajne žena stratí vládne nároky (sociálne zabezpečenie, vdovský
dôchodok), na ktorom závisí jej výživa. Miestny ordinár môže mať pochopenie pre situáciu párov, ktoré
môžu utrpieť finančné problémy ako dôsledok verejného slávenia manželstva, ale mal by zvážiť možné
následky svojho povolenia, a to vystavenie sa hrozby trestného stíhania z dôvodu úmyslu obísť štátne
právo. Fakt zastavenia sociálnych nároko po uzavretí nového manželstva nie je sám o sebe
nespravodlivý. Je založený na predpoklade, že nový manžel zabezpečí (postará sa o) druhého. Avšak
môže nastať situácia, že tento fakt spôsobí neprimerané utrpenie pre páry, ktorých príjem je veľmi
nízky. Pred povolením manželstva v týchto prípadoch by mal miestny ordinár určiť, či strata sociálneho
nároku zo strany štátu by spôsobila nemajetnosť (chudobu) páru, alebo by sa stal ich životný štýl len
18
menej pohodlnejší. V dôsledku tohto tvrdenia v zahraničnej literatúre považujem za potrebné upriamiť
pozornosť na Odpoveď Kongregácie sviatostí z 2. júla 1917 ohľadom vdov z prvej svetovej vojny.
„Hovorí sa tam výslovne, že hrozba straty vdovského dôchodku po mŕtvom manželovi nemôže byť
19
dostatočným dôvodom
na „tajné slávenie manželstva“.“ S použitím analógie by sme sa teda
12
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mohli domnievať, že v zahraničnej literatúre uvedené ekonomické dôvody by nemali obstáť pred
miestnym ordinárom. Poslednou podmienkou na tajné slávenie manželstva je povolenie miestneho
ordinára. Miestnymi ordinármi sa podľa Kódexu 1983, kánona 134 § 1 „okrem Rímskeho veľkňaza
rozumejú diecézni biskupi a iní, ktorí sú hoci len dočasne na čele nejakej partikulárnej cirkvi alebo jej na
roveň postaveného spoločenstva, ako aj tí, ktorí majú v nich všeobecnú riadnu výkonnú moc, totiž
generálni a biskupskí vikári; a taktiež pre svojich členov vyšší predstavení klerických rehoľných
inštitútov pápežského práva a klerických spoločností apoštolského života pápežského práva, ktorí majú
aspoň riadnu výkonnú moc. Podľa ustanovenia § 2 pod menom miestny ordinár sa rozumejú všetci,
ktorí sú uvedení v § 1 s výnimkou predstavených rehoľných inštitútov a spoločností apoštolského
20
života.
5

DÔSLEDKY TAJNÉHO SLÁVENIA MANŽELSTVA

Najdôležitejším dôsledkom tajného slávenia manželstva je, že nemá právne dôsledky, teda nie
je platný a známy v štátnom (civilnom) práve. Ide o manželstvo čisto kanonicko-právne, teda platné len
v rámci Katolíckej cirkvi. Tento spôsob uzavretia manželstva slovenské sekulárne právo nepozná.
Ďalšie dôsledky použitia tohto inštitútu sú stanovené v kánone 1131 a nasledujúcich Kódexu
1983. Dovolenie tajne sláviť manželstvo prináša so sebou, aby sa zisťovania, ktoré treba vykonať pred
manželstvom, robili tajne; a aby tajomstvo o slávenom manželstve zachovali miestny ordinár, asistujúci,
21
svedkovia a manželia. Povolenie na tajné slávenie manželstva nezbavuje miestneho farára alebo
miestneho ordinára povinnosti pomôcť pri predmanželskom vyšetrovaní (napríklad či existuje nejaká
manželská prekážka, či stránky slobodne chcú vstúpiť do manželstva). Avšak toto vyšetrovanie sa musí
vykonať tajne (bez ohlášok). Po sobáši, záznam z predmanželského vyšetrovania nesmie byť
ponechaný v archíve farnosti, kde bolo manželstvo slávené, ale namiesto toho, predmanželská zložka
(spis) by mala byť zničená po riadnom zaznamenaní sobášu. Zároveň povolenie na tajné slávenie
manželstva zaväzuje miestneho ordinára, asistujúceho farára, dvoch svedkov a manželov samotných
zachovávať mlčanlivosť o udalosti. Všetci zúčastnení na tajnom slávení musia byť informovaní
22
o závažnosti tejto povinnosti.
Povinnosť zachovať tajomstvo, o ktorej sa hovorí v kánone 1131, bod 2, zo strany miestneho
ordinára zaniká, ak zo zachovávania tajomstva hrozí vážne pohoršenie alebo vážne zneváženie
23
posvätnosti manželstva, a o tom treba upovedomiť stránky pred slávením manželstva. „Sľub zachovať
tajomstvo uložené snúbencom prestáva pre všetkých, ak s tým slobodne súhlasia manželia, aby bolo
tajomstvo zverejnené, aj keď bolo pod prísahou. Sľub zachovať mlčanie je k dobru manželov. Ak sa
tajomstva zrieknu, sľub ich prestáva viazať. Mimo toho miestny ordinár alebo jeho zástupca nie je
viazaný tajomstvom a môže zverejniť sobáš, ak sa stal prostriedkom verejného pohoršenia a nesplnil
cieľ zákona. Bolo by tomu tak v prípade, ak sa manželia správali na verejnosti ako manželia a nikto
nevedel, že sú skutočne manželia, ale boli považovaní za osoby žijúce v konkubináte. Alebo keby
24
zneuctili sviatosť manželstva tým, že by uzavreli iný zväzok, a tak zastierali skutočné manželstvo.
Tajne slávené manželstvo sa zapisuje len v zvláštnej knihe uchovávanej v tajnom archíve kúrie
podľa smerníc kánonu 489 § 1. „V diecéznej kúrii má byť aj tajný archív alebo aspoň v riadnom archíve
trezor alebo skriňa úplne uzatvorená a uzamknutá, ktorú nemožno z miesta odstrániť; v nej sa totiž
25
majú čo najpozornejšie udržiavať dokumenty, ktoré treba v tajnosti uchovávať.“ „Nie je dovolené
vyhotovovať odpis alebo iným spôsobom overovať uzatvorený zväzok. Nemá na to právomoc ani civilná
autorita. Tajne slávené manželstvo sa nesmie zaznamenávať ani do knihy pokrstených, tak ako sa to
vyžaduje pri iných manželstvách. Ani deti týchto manželov sa nesmú zapisovať do spoločných
zoznamov, ale do zvláštnej knihy kúrie. Akonáhle sa stane manželstvo verejným, potom treba doplniť
26
záznamy do knihy pokrstených.“
6

TAJNE SLÁVENÉ MANŽELSTVO V PODMIENKACH SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Pri spracovávaní tohto príspevku som si stanovila za cieľ zistiť, či v podmienkach Slovenskej
republiky bolo žiadané o tajné slávenie manželstva a v prípade ak bolo, aké vážne a naliehavé dôvody
boli v žiadostiach uvádzané. Svoje prosby o informácie som zaslala na jednotlivé diecézy, adresované
konkrétnym osobám, ktorých mi odporučili hovorcovia diecéz. Bohužiaľ, nie vždy som sa stretla
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s ochotou komunikovať; samozrejme česť výnimkám, vďaka ktorým môžem zhrnúť nasledujúce
poznatky.
Z odpovedi z Banskobystrickej diecézy, s ktorou som komunikovala prostredníctvom JCDr.
Jozefa Kuneša, kancelára biskupského úradu, som sa aktuálne vážne a naliehavé dôvody
nedozvedela. Nemal totiž vedomosť, že by vôbec bol za posledné roky v Banskobystrickej diecéze
použitý tento inštitút a vyjadril myšlienku, že sa nevyužíva ani celkovo na Slovensku či v európskom
kontexte. Súhlasí s mojím vyjadrením, ktoré som uviedla v liste, že problematika tajného slávenia
manželstva je v odbornej literatúre málo pertraktovaná. Osobne to však nepovažuje za akýsi
nedostatok právnej vedy, ale za jednoduchý dôsledok úzkeho obsahu tejto témy a jej minimálnej
27
aktuálnosti. Vyjadril sa, že podľa neho nie je táto téma zanedbaná, ale už nie je aktuálna. Na základe
takejto odpovede som preto kancelárovi položila prostredníctvom e-mailovej komunikácie ďalšiu otázku,
a teda, keďže tento inštitút nie je aktuálny, či by nebolo vhodné hovoriť o revízii Kódexu 1983,
sprehľadniť ho a vynechať ustanovenia, ktoré nie sú aktuálne. Na daný e-mail mi už kancelár
neodpovedal. Dovolím si však vyjadriť nesúhlas s tvrdením kancelára o aktuálnosti inštitútu aj z dôvodu
odpovedí z iných diecéz.
Z Nitrianskej diecézy na moju písomnú prosbu telefonicky odpovedal Mons. ICLic. Ernest
Bredschneider, súdny vikár diecézneho cirkevného súdu, ktorý uviedol, že nemá vedomosť o tomto
inštitúte, ani o tom, že by oň niekto žiadal. Ako tvrdil, tieto informácie si overil aj u diecézneho biskupa.
28
Na moju otázku o diskusii ohľadom revízie Kódexu 1983 sa odmietol vyjadriť.
Nakoľko odpoveď zo Žilinskej diecézy neprichádzala, kontaktovala som sa telefonicky na
adresáta prosby, JCDr. PaedDr. Jozefa Bagina, PhD., súdneho vikára. Uviedol, že moja oficiálna
prosba mu nebola doručená, ale vyjadril sa prostredníctvom telefónu. Žiadosť o tajné slávenie
manželstva v Žilinskej diecéze nebola evidovaná, pretože táto diecéza je veľmi „mladá“. Vznikla totiž až
po reorganizácii diecéz na Slovensku v roku 2008. Avšak s týmto inštitútom mal skúsenosť ešte pred
reorganizáciou diecéz, keď územne patrili pod Nitriansku diecézu. (Veľmi zaujímavé vzhľadom na
odpoveď súdneho vikára z Nitrianskej diecézy, ktorý uviedol, že v Nitrianskej diecéze žiadosť o tajne
slávené manželstvo nebola.) Bohužiaľ vážny a naliehavý dôvod žiadosti a ani či žiadosti bolo vyhovené
mi neprezradil. Na moju otázku o ekonomických dôvodoch (teda, ak by jedna zo stránok prišla
o sociálne výhody) mi odpovedal, že medzi jednotlivými diecézami existuje konsenzus, že
z ekonomických dôvodov nie je možné povoliť tajné slávenie manželstva (uvedené by bolo v zhode s
29
Odpoveďou Kongregácie sviatostí z 2. júla 1917).
Z Bratislavskej arcidiecézy mi prišla odpoveď od Mons. JCDr. Tibora Hajdu PhD., že sa inštitút
tajného slávenia manželstva v Bratislavskej arcidiecéze doteraz nevyužil. Zároveň dodal, že nemá
vedomosť, že by sa v našej situácii, kedy štát uznáva cirkevné slávenie manželstva a pripisuje mu aj
30
civilné účinky, tajné slávenie manželstva ako inštitút vôbec využívalo. Veľmi podobnú odpoveď som
31
dostala aj od hovorkyne Trnavskej arcidiecézy, Mgr. Lucii Drábikovej, PhD.
Z Rožňavskej diecézy mi prišla najerudovanejšia a dovolím si tvrdiť aj najpravdepodobnejšia
odpoveď. Súdny vikár, ICLic. Rastislav Suchý, vo svojej písomnej odpovedi zo dňa 04.01.2012 uviedol,
že o túto formu slávenia manželstva bol niekoľkokrát prejavený záujem zo strany veriacich. Boli to
hlavne starší ľudia, ktorí si chceli usporiadať manželstvo z cirkevnoprávneho hľadiska, ale nechceli sa
civilne sobášiť. Hlavný dôvod, prečo žiadali o takéto slávenie bol sociálno-finančný. Nechceli prísť
o vdovský dôchodok, prípadne o iné sociálne dávky, ktoré poberali. Ani v jednom prípade nebolo
žiadosti vyhovené. Zároveň súdny vikár dodal, že veľa o tejto problematike s kolegami diskutovali
a zhodli sa na tom, že je zle nastavený sociálny systém štátu, kde viac ako manželia a rodina sú
podporovaní samostatne žijúci občania a je úplne jedno či s deťmi alebo bez detí. Ďalej súdny vikár
uvádza, z jeho osobnej skúsenosti z praxe, že hlavne rómski občania nemajú záujem uzatvoriť žiadnu
formu manželstva, pretože keď žena zostane slobodnou matkou, väčšinou mnohodetnou, finančne sa
jej to viac oplatí. Zároveň dodáva, že s týmto postojom sa stretol aj u majoritného obyvateľstva. Myslí si,
že pri zvažovaní či dovoliť alebo nedovoliť tajné slávenie manželstva je treba mať na zreteli aj kánon 22
Kódexu 1983. (Občianske zákony, na ktoré sa právo Cirkvi odvoláva, v kánonickom práve sa majú
zachovávať s tými istými účinkami, pokiaľ nie sú v rozpore s božským právom a ak kánonické právo
neurčuje niečo iné. Pozn. autorky) Tento kánon nám ponúka istý pohľad na problematiku vo svetle
božieho zákona, ktorý stojí nad akýmkoľvek iným zákonom, teda aj nad občianskym zákonom. Totiž, ak
je niečo nespravodlivé (napr. sociálne dávky štátu), kedy sa nespravodlivo zvýhodňuje nejaká skupina
ľudí pred inou, súdny vikár sa domnieva, že v takomto prípade by sme o tajnom slávení manželstva
mohli uvažovať. Poukazuje na fakt, že uplatnenie spomínaného inštitútu je jednoduchšie riešiť vo
27
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veľkom meste, kde je anonymita ľudí väčšia ako na dedine, kde každý každého pozná. Dôvod na tajné
slávenie manželstva je ten, aby títo ľudia mohli žiť plnohodnotným sviatostným životom bez toho, aby
ich manželstvo malo civilno-právne efekty. Toto je možné len vtedy, ak takýchto ľudí verejnosť vníma
ako manželov, teda nestačí, že žijú v jednej domácnosti. Druhou stranou mince je trestnoprávna
zodpovednosť a prípadný následný postih zo strany štátu pri uzatváraní takéhoto manželstva, resp. pri
asistovaní pri uzatváraní takéhoto manželstva. Na záver súdny vikár dodáva, že je presvedčený, že
32
v zdravej spoločnosti by nemal byť dôvod k tajnému sláveniu manželstva.
7

ZÁVER

Z uvedeného nemožno konštatovať, že inštitút tajného slávenia manželstva je inštitútom, ktorý už nie je
aktuálny, práve naopak. Nie je možné súhlasiť ani s tvrdením, že by šlo o inštitút charakteristický pre
minulosť a v dnešnej dobe neuplatňovaný. Svedčí tomu i fakt, že medzi slovenskými diecézami existuje
dohoda v problematike ekonomických dôvodov žiadostí o slávenie takýchto manželstiev. Recentný
zoznam vážnych a naliehavých dôvodov pravdepodobne nezostavím, nakoľko som sa nedopátrala
k odpovedi, ktoré dôvody by to mohli aspoň potencionálne byť. Čo možno s určitosťou tvrdiť je, že to nie
sú ekonomické dôvody, prostredníctvom ktorých by mohlo prísť k obchádzaniu štátneho práva. Sú to
však všetko situácie veľmi citlivé a treba za nimi hľadať človeka, ktorý by sa mohol dostať do
nepriaznivej finančnej situácie v prípade verejného uzavretia manželstva. Touto citlivou hranicou by
mohol byť princíp spravodlivosti založený na základoch božieho zákona, ktorý je vyjadrený v kánone
33
22. Tento kánon vychádza, resp. bol prijatý z povahy kánona 1529 Kódexu 1917 , v ktorom sa hovorí,
že zmluvy občianskeho práva, pomenované, nepomenované, na platenie dlhov, majú byť dodržané
s rovnakými účinkami aj vo veciach cirkevného kánonického práva, ak kánonické právo neustanovuje
34
inak. Aj použitie tohto kánona má svoje mantinely. „Tieto normy musia byť interpretované podľa
procedúr originálneho právneho systému, pretože musia byť aplikované v kánonickom práve
s rovnakými účinkami ako v sekulárnom práve. V tejto delikátnej operácii, cirkevný sudca, ktorý koná
voľne, musí konať v zhode s duchom práva cirkvi tak, že nebude existovať dôsledok, ktorý by bol nad
35
rámec bariéry občianskeho práva.
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PRÁVNA POVAHA SVÄTEJ KORUNY
Marta Rajková
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta

Abstrakt: Uhorskú Svätú Korunu možno charakterizovať z viacerých aspektov. Po prvé bola
korunovačným klenotom slúžiacim výlučne na inauguračné ceremónie kráľov. Druhým aspektom je jej
mystický a sakrálny charakter, daný okrem iného jej samotným vzhľadom, proporciami a jej vzťahom
k Božej Matke vytvárajúc tak pojem Regnum Marianum – kráľovstvo zasvätené Márii. Treťou
významnou črtou koruny je jej právna povaha. Tá je zhrnutá v niekoľkých bodoch, tézach takzvaného
Učenia o Svätej Korune, ktoré je súhrnným vyjadrením základných princípov maďarskej historickej
ústavy. Koruna a historická ústava sú tak dva pojmy vzájomne späté. Okrem jednotlivých téz učenia
sa článok venuje Svätej Korune aj z pohľadu inštitútu právnickej osoby či otázky kontinuity.

Abstract: The Holy Crown of Hungary can be described from different perspectives. Firstly, it was
a royal insignia that served exclusively the purpose of inaugural ceremonies. Another aspect is its
mystic and sacral character given among other things by its look, proportions and relation to Mother of
God, creating the concept of Regnum Marianum – a kingdom consecrated to Mary. A third important
feature is the legal background. This legal aspect is summarized in several theses of the so called
Doctrine of the Holy Crown, which is a comprehensive expression of cardinal principles of the
hungarian historical constitution. The crown and the historical constitution are adherent. Besides
listing particular theses of the doctrine, the article examines the Holy Crown also as legal entity and
from the perspective of continuity.

1

ÚVOD

Kráľovské koruny ako hmotné pramene práva možno rozdeliť na niekoľko druhov. Tzv.
domácu korunu mohol panovník nosiť kedykoľvek a kdekoľvek v súkromí, nakoľko bola „len“ ozdobou
hlavy. Panovník ju mohol mať na hlave nielen počas slávnostných ceremónií, ale napríklad aj počas
poľovania alebo ako ozdobu jeho helmy pri vojenských výpravách. Druhým typom bola tzv. koruna
úradná, typická pri výkone kráľovských úradných povinností a určená na oficiálne príležitosti, ako
prijímanie vyslancov či založenie kostola. Koruna zdobila aj hlavy zosnulých panovníkov, ako tretí typ
koruny preto môžeme uviesť pohrebnú korunu. Pohrebné koruny boli objavené v hroboch kráľov
z rodu Aprádovcov, zachovala sa tiež koruna Žigmunda Luxemburského, pričom podľa týchto nálezov
mali pohrebné koruny jednoduchú podobu, zvyčajne to bola iba obruč bez drahokamov, ozdobená
1
2
motívom ľalií alebo ruží. Posledným typom je koruna používaná výlučne na korunováciu , pričom po
tomto slávnostnom akte mala byť opäť starostlivo skontrolovaná, uložená na bezpečné miesto
a zapečatená. Takouto inauguračnou korunou bola aj uhorská (maďarská) Svätá Koruna, nazývaná
tiež Svätoštefanská koruna alebo Uhorská koruna.
Za najvhodnejšie však považujem prvé zo spomenutých pomenovaní a v ďalšom výklade preto
budem používať termín Svätá Koruna. Prívlastok „svätoštefanská“ totiž odkazuje na prvého
uhorského kráľa, Sv. Štefana z dynastie Arpádovcov (nazývanej tiež Turul), ktorý položil základy
uhorského štátu. Primárny význam Svätej Koruny však nespočíva v tom, že ju ako prvý mal na hlave
Sv. Štefan. Navyše mnohí autori tvrdia, že predmetná koruna ani nemohla patriť Sv. Štefanovi,
3
pretože vznikla resp. svoju konečnú podobu nadobudla až v 12.-13. storočí. Po tom, čo sa Svätá
Koruna v roku 1978 vrátila zo Spojených štátov amerických, prebehli nové výskumy a vyskytli sa
názory, že koruna mohla byť pokojne od počiatku vyrobená ako jeden celok, a to už v čase Sv.
Štefana alebo ešte skôr. Kedy a ako koruna vznikla je však pre pochopenie Učenia o Svätej Korune
druhoradé. Ďalšie uvedené pomenovanie „Uhorská koruna“ podľa môjho názoru skresľuje rozmer
a význam Idey Svätej Koruny. Jednak preto, lebo idea pretrvala aj po zániku Uhorska a podľa
1

FÜGEDI, E.: Uram, királyom..., s. 71.
Uhorské stavy považovali Svätú Korunu za svoju, teda patriacu „krajine“ a starostlivo ju strážili. Nie div, že ju mal kráľ na hlave
zvyčajne len raz za život. Výnimkou je Matej Corvín, ktorý ju okrem dňa svojej korunovácie mal na hlave aj počas svadby s Beatrix.
Tamtiež, s. 70-71.
3
Táto teória vychádza z tvrdenia, že Svätá Koruna pozostáva z latinskej časti (tzv. corona latina – dva prekrižujúce sa oblúky
tvoriace vrchnú časť koruny) a gréckej časti (tzv. corona graeca – obruč sa partou a pendíliami tvoriace spodnú časť), ktoré boli
pôvodne dva samostatné komponenty a až momentom ich spojenia dosiahli určenie a význam korunovačnej insígnie corona regni.
DEÉR, J.: Die Heilige Krone Ungarns, s. 185-186.
2
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niektorých historikov práva dodnes pretrváva, po druhé postráda označenie „svätá“, vyjadrujúce jej
hlboký sakrálny význam.
Svätá Koruna je teda po prvé korunovačným klenotom, a to najdôležitejším spomedzi všetkých
(ďalšími insígniami sú meč, plášť, jablko a žezlo Sv. Štefana, boli nimi tiež sandále, rukavice
a pančuchy Sv. Štefana, kým sa nestratili v období revolúcie 1848/49).
Po druhé má Svätá Koruna význam sakrálny a mystický. Koruna je špecifická tým, že sa na
nej nachádza nezvyčajne veľký počet smaltovaných obrázkov zobrazujúcich: Boha, ôsmich apoštolov,
Krista, dvoch archanjelov, štyroch svätých a tri obrázky kresťanských panovníkov. V tejto súvislosti by
som tiež zdôraznila, že 15. augusta 1038 Sv. Štefan ponúkol korunu a tým Uhorsko do ochrany
Panne Márii, ktorá sa tak stala nielen patrónkou, ale kráľovnou Uhorska (Regina Hungariae). Jej
mystická moc sa potom akoby uplatňovala v Uhorsku prostredníctvom Svätej Koruny. Z roku 1613 sa
4
nám zachoval opis koruny z pera Petra Révaya , strážcu koruny. Pozoruhodné je, že podľa jeho
5
popisu by v strede zadnej časti mal byť obrázok Panny Márie.
Do tretice je tu právny charakter Svätej Koruny. Svätá Koruna je ústredným elementom Idey
Svätej koruny resp. Učenia alebo Náuky o Svätej Korune. Ideu a učenie nie je nevyhnutné od seba
striktne odlišovať, iba ak by sa dalo povedať, že idea vyjadruje viac filozofickú stránku, kdežto učenie
zdôrazňuje skôr právne aspekty. Učenie o Svätej Korune je súhrnným vyjadrením zásadných
princípov maďarskej historickej ústavy. Koruna a historická ústava sú neodlučiteľne späté. Na
ilustráciu si porovnajme Uhorsko (Maďarsko) s inými krajinami: kým štátoprávnu-národnú-dejinnú
kontinuitu viazali v Západnej Európe aj mimo Európy zvyčajne k dynastiám, etnikám, náboženstvu
6
prípadne ideológii, Uhorsko (Maďarsko) ju viazalo k Svätej Korune. Je teda potrebné poznať
charakter a postavenie koruny, pretože tým získame možnosť bližšie preskúmať historickú ústavu
a jej jednotlivé aspekty, napríklad aj už spomínanú právnu kontinuitu.
2

TÉZY UČENIA O SVÄTEJ KORUNE
•
•
•
•

•
•
•

7

Základnou doktrínou je princíp suverenity Svätej Koruny. Najvyšším suverénom, zdrojom
všetkej (i štátnej) moci je Svätá Koruna, je základom zákonodarnej, súdnej a vládnej
moci.
Koruna bola zasvätená Panne Márii, je teda jej korunou, stelesnením suverenity Matky
Božej a Uhorsko (Maďarsko) je jej krajinou – Regnum Marianum.
Výsostné práva nie sú kráľovské, ale ich súhrn prináleží Svätej Korune.
V Svätej Korune, ako v subjekte štátnej moci sú spojení účastníci, vykonávatelia delenej
politickej moci. Členovia Svätej Koruny – membrum Sacrae Regni Coronae ako údy
koruny tvoria spoločne jej telo, čiže štát. Členmi boli podľa Werbőczyho Tripartita
príslušníci šľachtického spoločenstva (communitas), všetci čo mali slobodu nadobúdania
vlastníctva k nehnuteľnostiam. Po roku 1848 sa to zmenilo resp. rozšírilo na občanov
krajiny. Títo členovia koruny spolu s kráľom – caput Sacrae Regni Coronae, ako prvým
medzi rovnými, tvorili spoločne Svätú Korunu. Ani ľud ani kráľ sami o sebe neboli zdrojom
moci, ale bdela nad nimi zvrchovanosť Svätej Koruny.
Idea Svätej Koruny sa vzťahovala na všetkých, ktorí tu sú, ktorí sa sem narodili resp. ešte
sa len narodia, vyjadrovala teda akúsi myšlienku večnosti a univerzálnosti.
Vrchné patronátne právo.
Korunovanie uskutočnené výlučne Svätou Korunou, ako akt prenesenia moci na osobu
panovníka. V histórii bolo niekoľko prípadov, ktoré demonštrujú dôležitosť korunovania
práve so Svätou Korunou. Napríklad Karol Robert z Anjou bol korunovaný dokopy až
trikrát, pretože až na tretíkrát mal k dispozícii Svätú Korunu a novú ceremóniu žiadal
8
preto, aby „vyhovel mienke maďarského národa a odstránil pohoršenie ľudu“ . Kuriózna
situácia nastala aj v roku 1440, keď boli takmer v rovnakom čase korunovaní dvaja králi –
Ladislav V. Pohrobok, vtedy len trojmesačné dieťa a Vladislav I. Jagelovský. Legitimita
korunovácie je v oboch prípadoch otázna. Ladislav V. bol síce korunovaný Svätou
Korunou, ktorú z Vyšehradského hradu ukradla Helene Kottanerin, dvorná dáma
kráľovnej Alžbety Luxemburskej, ale chýbali ostatné, k platnej korunovácii potrebné

4
Révay Péter Turóc vármegyei főispán rövid emlékirata Magyarország több mint 600 éve tündöklő Szent Koronájának eredetéről,
jeles és győzedelmes voltáról, sorsáról. In: KATONA, T. (szerk.): A korona kilenc évszázada, s. 343.
5
Ako je známe, na tomto mieste sa dnes nachádza obrázok gréckeho cisára Michala Dukasa. Révay, ako strážca koruny musel jej
vzhľad veľmi dobre poznať. Ak teda predpokladáme, že jeho popis je správny, tak smaltovaná platnička s Dukasom nemohla byť
pôvodne na korune, ale musela byť na svoje súčasné miesto dosadená až neskôr, teda po roku 1613.
6
TÓTH, Z. J.: Megmaradásunk alkotmánya, s. 98.
7
VARGA, T.: Angyal adta Korona. TÓTH, Z. J.: Megmaradásunk alkotmánya.
8
KARDOS, J.: A Szent Korona és a Szentkorona-eszme története, s. 19.
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3

náležitosti a rekvizity. Na druhej strane Vladislav I. aj keď bol zvolený, nemal možnosť byť
korunovaný Svätou Korunou.
Svätá Koruna je koreňom všetkého vlastníckeho práva – radix omnium possessionum.
Svätej Korune patrí územie krajiny. Krajiny Svätej Koruny sú telom krajiny, organickou
9
súčasťou koruny.

VZNIK UČENIA O SVÄTEJ KORUNE

Podobne ako nevieme presne datovať vznik samotnej koruny, aj čas vzniku Učenia o Svätej
Korune je otázny. Mnohí autori tvrdia, že tézy učenia sa vyvinuli postupne. Najmä tí, ktorí vychádzajú
z predpokladu, že koruna vznikla až v 12.-13. storočí, vravia, že o Učení o Svätej Korune možno
prvýkrát hovoriť približne od 13. storočia. Tomuto názoru však protirečí fakt, že Sv. Štefan v deň
svojej smrti, čiže už v roku 1038, obetoval krajinu Panne Márii, pretože tento moment je základným
a neoddeliteľným elementom Učenia o Svätej Korune. Navyše, za zárodok maďarskej historickej
ústavy by sa dali považovať už Napomenutia Sv. Štefana synovi Imrichovi, ktoré sa venujú
verejnoprávnym otázkam a hlavne praktickej stránke vládnutia. Do desiatich bodov rozdelil články
tvoriace korunu (katolícka viera, cirkev, šľachtici, spravodlivosť a trpezlivosť, prijatie a ochrana
10
cudzincov atď.), „bez ktorých nikto nevie ani tu vládnuť, ani sa dostať do večného kráľovstva“ . Už
v tomto prameni vidno akési rozdelenie koruny na jej tzv. údy a tiež povýšenie koruny nad osobu
panovníka. Napomenutia museli vzniknúť ešte pred Imrichovou smrťou v roku 1031. Znamená to
potom, že Učenie o Svätej Korune vzniklo už za čias Sv. Štefana, samozreme za predpokladu, že
Napomenutia interpretujeme ako počiatky osobitného ústavnoprávneho postavenia koruny.
4

VZŤAH KRÁĽ vs. KORUNA

V zmysle notorického delenia právnych dejín feudálneho štátu, počas tzv. patrimoniálnej
monarchie neboli kráľ a koruna od seba oddelené, koruna bola po korunovácii majetkom kráľa,
podobne ako úzmie krajiny bolo majetkom kráľa. Pramene hovoria o sláve, pocte, prehre alebo ujme
11
koruny, ale nie nezávisle od kráľa, tobôž nie v ich vzájomnom kontraste. To znamaná, že v tomto
ranofeudálnom období koruna ešte nebola najvyšším suverénom, ak bola spomínaná, tak len na
úrovni kráľa.
Táto otázka úzko súvisí s problematikou datovania vzniku Učenia o Svätej Korune, pretože
ako som v predchádzajúcej kapitole uviedla, už v 11. storočí sú známe momenty, ktoré by mohli byť
považované za prejav „vyššieho“ postavenia koruny. Oproti sebe tak stoja dve teórie:
1) Kráľ bol v najstarších časoch uhorského štátu najvyšším suverénom, prípadne kráľ a koruna
boli rovnocenné subjekty. V tom prípade Učenie o Svätej Korune považujúce za najvyššieho suveréna
Svätú Korunu muselo vzniknúť neskôr, pravdepodobne až počas tzv. stavovskej monarchie.
2) Koruna bola najvyšším suverénom už v ranouhorskom štáte, pretože počiatky jej suverenity
sú badateľné už v Napomenutiach Sv. Štefana, a v zasvätení krajiny Panne Márii. Navyše nemohla
12
by sa práve formulácia v prameňoch ako napríklad „utrpenie koruny“ alebo „láska ku korune“
interpretovať ako jej zosobnenie, jej oddelenie od kráľa, dokonca povýšenie nad panovníka?
5

SVÄTÁ KORUNA AKO PRÁVNICKÁ OSOBA?

Ako hovoria tézy učenia, koruna je v Uhorsku najvyšším suverénom, zdrojom moci. Možno ju
z hľadiska právnej terminológie označiť za právnickú osobu? Stredoveké právo síce nepoznalo termín
právnická osoba, ale pramene poukazujú na to, že Svätá Koruna bola subjektom s osobitým
postavením. Svedčí o tom napríklad mier, ktorý v roku 1381 uzavrel Ľudovít I. Veľký s Benátkami.
13
Benátky sa v ňom zaviazali platiť reparácie nielen kráľovi, ale vyslovene aj Svätej Korune. Kráľ
a koruna boli v mierových zmluvách obsiahnutí spoločne najmä z dôvodu, aby zmluvy neprestali platiť
ani po smrti kráľa, ale aby ostali záväzné, resp. rozšírili svoju platnosť aj na kráľovo potomstvo. Toto
zabezpečila práve „osoba“ koruny, ktorá stelesňovala súbor všetkých práv a večnú kráľovskú
14
dôstojnosť. Nie je tomu tak dávno, čo bola Svätá Koruna z Maďarského národného múzea, kde sa
nachádzala od roku 1978, premiestnená do budovy maďarského parlamentu. Tento krok bol
9
V proporciách koruny sa viackrát vyskytuje číslo deväť – deväť špicov party s deviatimi väčšími drahokamami a deväť pendílií, t.j.
retiazok vysiacich z obruče – symbolizujúce moc a slávu deviatich pripojenených krajín (Dalmácia, Chorvátsko, Slavónsko, Srbsko,
Bosnia, Halič, Vladimírsko, Bulharsko, Valašsko). KATONA, T. (szerk.): A korona kilenc évszázada, s. 344-345.
10
SZIGETHY, G. (szerk.): István király Intelmei, s. 22.
11
KARDOS, J.: A Szent Korona és a Szentkorona-eszme története, s. 15.
12
VARGA, T.: A Szent Korona Evangéliuma II. rész [online].
13
Tamtiež.
14
FÜGEDI, E.: Uram, királyom..., s.46.
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zdôvodnený tým, že koruna nie je nejaký predmet, a vonkoncom nie výstavný predmet, ale vždy sa na
ňu nazeralo ako na osobu. Premiestnili ju preto pod ochranu parlamentu, ako inštitúcie
reprezentujúcej ľud.
Idea Svätej Koruny neprestala existovať po zániku Uhorska, teda pokračovala aj po roku 1918.
Dovolím si tvrdiť, že idea nezanikla ani v roku 1949, keď v Maďarsku vystriedala historickú ústavu
kartálna ústava. Týmto momentom však bola pretrhnutá kontinuita maďarskej historickej ústavy a
zmenilo sa postavenie Svätej Koruny, ktorá odvtedy nie je v pozícii právnickej osoby, najvyššieho
15
suveréna. Do pozície právnickej osoby ju nevrátil ani maďarský milenárny zákon z roku 2000 , ktorý
len vyjadruje prítomnosť Svätej Koruny, ako relikvie symbolizujúcej štátoprávnu kontinuitu
a nezávislosť, v povedomí národa a v tradícii verejného práva. Z doteraz uvedeného by som však
nevyvodzovala záver, že Idea Svätej Koruny zanikla. Práve naopak, môže trvať, len nie je
uskutočňovaná. Koniec koncov, je to predsa len idea, t.j. myšlienka, presvedčenie.
6

ZÁVER

Svätá Koruna je ústredným elementom Učenia o Svätej Korune, týmpádom aj maďarskej
historickej ústavy. Účelom článku bolo stručne predstaviť právnu povahu Svätej Koruny
a niektoré právne aspekty s ňou súvisiace. Záverom by som zhrnula, že Svätá Koruna už
v najstaršom období uhorského štátu je považovaná za mimoriadny subjekt, či už rovnocenný
s kráľom alebo nie, každopádne mala výnimočné postavenie. V súčasnosti o jej statuse hovoríme, že
to bola právnická osoba, až do polovice minulého storočia, pretože vtedy Maďarsko prijalo písanú
ústavu, a tak kontinuita historickej ústavy, ktorej ústredným elementom bola práve Svätá Koruna, bola
pretrhnutá.
Pozoruhodný je však aj samotný vzhľad koruny, jej symbolika, ktorej význam podľa môjho
názoru tiež zapadá do chápania tejto koruny v právnom zmysle resp. dopĺňa ho. Povedala by som že
je to príkladná ukážka toho, ako forma a obsah spolu súvisia. Ak hovoríme o Svätej Korune, rovnako
dôležité pre jej pochopenie sú jej vzhľad – forma, ako aj právne učenie – teda obsah.
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VÝVOJ POZEMKOVÉHO PRÁVA
Maroš Piľa
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta

Abstrakt: Hlavným dôvodom skúmania historického vývoja vlastníckeho práva v súčasnosti spočíva
v jeho ochrane a to z dôvodu zložitosti právnych vzťahov zapríčinených minulým obdobím. Táto otázka
sa netýka len obdobia komunistického režimu v Československu, teda r. 1948 – 1989, príp. obdobia
1945 – 1948, kedy sa štát vysporadúval s prisluhovačmi fašistického režimu (zradcami a kolaborantmi
Československej republiky), ale taktiež súvisí aj s predchádzajúcim vývojom siahajúcim k počiatkom
pozemkového zákonodarstva v Uhorsku resp. Rakúsko-Uhorskej monarchie. Cieľom príspevku je
priblížiť problematiku pozemkového zákonodarstva, a tým pozemkového vlastníctva z hľadiska
normatívnych právnych aktov t. j. celého radu zákonov a súvisiacich právnych predpisov platných
v Česko-Slovensku od r. 1948 až po súčasnosť.
Kľúčové slová: Pozemkové zákonodarstvo, Reforma, Revízia, Znárodnenie, Jednotné roľnícke
družstvá, Reštitúcia.
Abstract: Nowadays, main reason for studying history of ownership rights rests in its protection and an
apprehension for the complications arise from previous periods. The question is not only linked to the
Communist regime in Czechoslovakia (1948 – 1989) or period 1945 – 1948 when Czechoslovak state
dealt with traitors and collaborators, but also regards beginnings of Land legislation dating back to the
era of Austro-Hungarian monarchy. The purpose of this paper is to focus on Land legislation and
aspects of land ownership through legal norms id est laws and other generally binding legal regulations
in Czechoslovakia since 1948.
Key words: Land Legislation. Reform. Revision. Nationalization. Uniform Agricultural Cooperatives.
Restitution.

1

ÚVOD
16

V našom právnom prostredí o pozemkovom práve ako samostatnom právnom odvetví možno
hovoriť od počiatku šesťdesiatych rokov minulého storočia, kedy došlo po prvý krát k jeho
17
systemizácii. Pozemkové právo je ucelenou sústavou právnych predpisov, ktoré upravujú právne
vzťahy subjektov, ktorých predmetom (objektom) je pôda. Predstavuje rôznorodé vzťahy založené na
rozličnej úrovni, napr. vzťahy majetkové, užívacie, dispozičné. Jadrom pozemkového práva sú osobitne
regulované vlastnícke vzťahy k pôde a vzťahy vyjadrujúce záujem štátu na optimálnom a harmonickom
usporiadaní a využívaní územia.
Otázka vlastníctva resp. úprava vlastníckych vzťahov púta, pútala a bude pútať veľkú pozornosť
jednotlivcov no prevažne spoločnosti, ktorá má záujem najmä na prehľadnosti právnych vzťahov.
Podľa čl. 20 Ústavy Slovenskej republiky (ústavný zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky
v znení neskorších predpisov) požíva vlastnícke právo významnú ochranu.
Otázka ústavnej ochrany vlastníckeho práva je aktuálna nie len z dnešného pohľadu kedy jej
pripisujeme významnú úlohu (hovoríme o relatívnej nedotknuteľnosti vlastníckeho práva), ale aj
z hľadiska jej vývoja.
2

ĽUDOVODEMOKRATICKÁ ETAPA (‘ÚSTAVA 9. MÁJA’)

Februárový štátny prevrat v r. 1948 (tzv. ‘Víťazný február’) znamenal prevzatie moci
Komunistickou stranou Československa a dosadenie straníckych nominantov na vedúce pozície vo
výkonných, zákonodarných a súdnych orgánoch štátu. Došlo k rozpusteniu, alebo prebudovaniu
spoločenských a politických organizácií a ovládnutiu všetkých oblastí spoločenského života v štáte po
vzore ZSSR.
Zmeny sa nevyhli ani pozemkovému zákonodarstvu, s ktorými v danom období
neodmysliteľne súvisel prechod vlastníckych príp. užívacích práv pôvodných vlastníkov na štát. Je
16
17

angl. Land law, rus. Земельное право – zemeľnoe pravo.
Viď. bližšie Kolesár, J. a kol.: Pozemkové právo ČSSR, str. 5 a nasl.
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dôležité rozlišovať v akých prípadoch priamo zo zákona nadobudol štát vlastnícke právo a kedy sa štát
18
stal užívateľom s tým, že vlastnícke právo ako také ostalo nedotknuté. Z právneho hľadiska možno
hovoriť v takomto prípade o držbe (possesio).
,,Zatiaľ čo pasienkový majetok sa odovzdal do vlastníctva roľníckeho družstva, lesný majetok sa
previedol do užívania organizáciám štátneho lesného hospodárstva bez neskoršieho odškodnenia, ale
– čo je dôležité, pri lesoch sa vlastníctvo urbárnikov nezrušilo, urbárnici ostali aj naďalej spoluvlastníkmi
bez obmedzení. Pri lesoch urbárske právo vlastníka ostalo a nebolo treba v tomto zmysle pristúpiť
19
k žiadaniu reštitúcie.”
Povojnové pozemkové zákonodarstvo (po roku 1945) bolo ovplyvnené týmito faktormi:
20
• Nedokončená tzv. ‘Prvá pozemková reforma’ v ‘Prvej Česko-Slovenskej republike’ (1918 –
21
1938, oficiálne Československá republika ).
• Pozemkové vlastníctvo Nemcov/Maďarov a ďalších ktorí zradili Československú republiku
(zradcovia a kolaboranti obvinení z velezrady).
• Potreba novej úpravy pozemkového zákonodarstva.
Pred prijatím ‘Ústavy 9. mája’ (vžitý názov základného zákona štátu) sa československá vláda
v r. 1947 rozhodla revidovať pozemkovú reformu z roku 1919 tzv. ‘Druhou pozemkovou reformou’,
ktorá zasiahla dve skupiny pozemkových vlastníkov a to:
• hospodárov vlastniacich nad 50 ha pôdy,
• všetkých prenajímateľov pôdy (bez ohľadu na jej veľkosť).
Pozemková reforma predstavovala zásah vládnucej triedy do vlastníctva pozemkov, čo bolo
spojené s prerozdeľovaním veľkostatkov (ktoré sa čiastočne uskutočnilo už počas prvej reformy z 1919)
a prideľovaním pôdy novým majiteľom (najmä malým roľníkom a bezzemkom, čo sa uskutočnilo až
druhou reformou). Cieľom pozemkových reforiem, bolo riešiť vnútorné hospodárske, sociálne a politické
problémy. Bol uplatnený princíp - ‘Pôda patrí tomu kto na nej pracuje’.
S prípravou na prijatie novej ústavy, ktorá mala nahradiť ‘Ústavnú listinu ČSR’ z r. 1920 sa
začalo v druhej polovici r. 1946. Pôvodne na jej príprave participovalo celé politické spektrum, no po
februárovom prevrate komunisti presadili svoju koncepciu ústavy.
22
‘Ústava 9. mája’ bola jednohlasne schválená ústavodarným národným zhromaždením a
publikovaná v zbierke zákonov pod č. 150/1948 Sb. Ústava Československej republiky.
V poslaneckej rozprave k novej ústave vystúpili mnohí poslanci so svojími príspevkami ako napr.
povereník pôdohospodárstva a pozemkovej reformy, citujeme: “Ochrana súkromného vlastníctva pôdy
nie je novotou našej novej ústavy. Čo mal však roľník v minulosti z ochrany súkromného vlastníctva,
keď pôda z veľkej časti bola vlastníctvom veľkostatkárov? Až teraz, keď sa veľkostatky rozdelili medzi
bezzemkov a malých roľníkov, ústavná ochrana súkromného vlastníctva dostáva svoju pravú náplň. Až
teraz prvý raz ústava nie je ústavou veľkoagrárneho panstva, ale ústavou malého a stredného roľníka.
A práve v súhlase so záujmom malého a stredného roľníka je súkromné vlastníctvo pôdy obmedzené v
ústave dvojakým spôsobom. Je to jednak obmedzenie prípustnej výmery pôdy vo vlastníctve jednotlivca
alebo spoluvlastníkov, alebo spoločne hospodáriacej rodiny na 50 ha, jednak je to poskytnutie ochrany
23
súkromného vlastníctva pôdy len u tých roľníkov, ktorí na nej sami pracujú.”
Ústavným zákonom boli uzákonené zásadné politické a spoločenské zmeny uskutočnené
v období 1945 – 1948. Zakotvila sústavu národných výborov ako miestnych orgánov štátnej moci
a správy (došlo tým k likvidácii duálnej štátnej správy - popri okresných a čiastočne aj župných
úradoch), boli potvrdené slovenské národné orgány (asymetrický model štátno-právneho
usporiadania) s tým, že došlo k obmedzeniu ich právomocí. Potvrdila vlastnícke zmeny a ,,revolučné”
24
majetkové presuny.
‘Ústava 9. mája’ sa vyznačovala v oblasti vlastníctva najmä týmito charakteristickými znakmi
(zaradené do ôsmej kapitoly ústavy – hospodárske zriadenie):
• Rozlišovala - štátne vlastníctvo, komunálne vlastníctvo a súkromné vlastníctvo, pričom bolo
vymedzené, čo môže byť zásadne v rukách štátu (Čl. XII, § 149 ods. 1, výnimka ods. 2)
• upravila otázku znárodnenia súkromného majetku a podnikov (§ 153 ods. 3),

18

Viď. zákon č. 81/1949 Zb. SNR o úprave právnych pomerov pasienkového majetku bývalých urbárnikov, komposesorátov a
podobných právnych útvarov a zákon č. 2/1958 Zb. SNR o úprave pomerov a obhospodarovaní spoločne užívaných lesov bývalých
urbarialistov, komposesorátov a podobných útvarov
19
Štefanovič, J.: Pozemkové právo, str. 180
20
Reforma začala vydaním zákona zo dňa16. apríla 1919 č. 215/1919 Zb. O zabrání velkého majetku pozemkového.
21
Názov sa používal od prijatia ústavného zákona zo 6. marca 1920 č. 121/1920 Zb. Kterým se uvozuje Ústavní listina
Československé republiky.
22
Beňa, J.: Vývoj slovenského právneho poriadku, str. 316
23
Výňatok z prejavu poslanca Dr. Michala Falťana pred Ústavodarným Národným zhromaždením z 8. mája 1948. Dostupné na:
http://www.psp.cz/eknih/1946uns/stenprot/113schuz/s113006.htm
24
Pozri bližšie Kováč, D. a kol.: Kronika Slovenska 2, str. 322
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•

zaručovala súkromné vlastníctvo malých a stredných podnikov do 50 zamestnancov
(§ 158 ods. 1),
• zakázala súkromné monopolné organizácie ako kartely, trusty, syndikáty (§ 161),
Napriek garanciám ústavy, ktorá platila do r. 1960 možno charakterizovať dané obdobie v ktorom
štátne orgány, ako aj jeho predstavitelia beztrestne porušovali ústavu, ako aj iné právne predpisy,
najmä v otázke základných ľudských práv a súkromného vlastníctva.
K definitívnemu odstráneniu súkromného vlastníctva poľnohospodárskej pôdy (pasienkových
spoločenstiev), došlo vznikom Jednotných roľníckych družstiev (JRD), ktoré boli vytvorené zákonom
č. 69/1949 Sb. o jednotných zemědělských družstvech a svojím spôsobom precizované zákonom č.
81/1949 Zb. SNR o úprave právnych pomerov pasienkového majetku bývalých urbárnikov,
komposesorátov a podobných právnych útvarov.
Týmto zákonom SNR sa z tradičných inštitútov platných ešte z čias Rakúsko-Uhorskej
monarchie, dovtedy platných v slovenskom právnom subporiadku (napr. zák. čl. X/1913 o nedielnych
spoločných pasienkoch), došlo k prevodu majetku bývalých urbárnikov, komposesorátov a podobných
právnych útvarov na JRD. Zákon riešil aj personálne a majetkové otázky týchto útvarov vo vzťahu
k vznikajúcim JRD ako právnemu inštitútu pripravovanej, resp. začínajúcej sa kolektivizácie
25
poľnohospodárstva.
Členom JRD sa automaticky ex lege stala každá fyzická osoba, ktorá bola vlastníkom príp.
spoluvlastníkom nehnuteľného majetku bývalých urbárnikov, komposesorátov a podobných právnych
útvarov, ak bola buď výkonným roľníkom, alebo svojou účasťou mohla prispieť k dosiahnutiu cieľov
JRD. Ten, kto sa nemienil stať členom JRD, musel túto skutočnosť oznámiť v príslušnej lehote (viď. § 1
ods. 2, bod 2 in fine). Jedine chovatelia dobytka sa mohli stať členom JRD na dobrovoľnej báze.
Zásah do vlastníckych práv konkrétne práva disponovania s vecou – ius disponendi t.j. scudziť
svoj majetok bolo obmedzené, podmienené vydaním súhlasu príslušného orgánu, pretože podľa § 6
ods. 1, citujeme: ,,Prevod vlastníckeho práva, reálne rozdelenie spoluvlastníctva, vyvlastnenie, danie do
árendy a smluvné a exekučné zaťaženie majetku, ktorého vlastníctvo prechádza na jednotné družstvo
podľa § 2, je až do prevzatia jednotným družstvom prípustné len so súhlasom Povereníctva
pôdohospodárstva a pozemkovej reformy; bez tohto súhlasu sú tieto úkony neplatné. Toto ustanovenie
neplatí o daniach, poplatkoch a iných verejných dávkach.”
Z citovaného vyplýva, že ochrana vlastníckeho práva, zvlášť v období r. 1948 – 1960 bola
demonštráciou svojvôle štátnych orgánov a hlavne tých, ktorý mohli rozhodovať o osude toho
ktorého vlastníka resp. jemu prislúchajúceho vlastníckeho práva vzťahujúceho sa na nehnuteľný
majetok.
Možno skonštatovať, že týmto zákonom SNR bola pozemková reforma v svojich hlavných
kontúrach považovaná za ukončenú. Do štátneho vlastníctva prešli od r. 1950 aj všetky pozemky
v komunálnom vlastníctve.
3

SOCIALISTICKÁ ETAPA (‘ÚSTAVA Z ROKU 1960’)

Prijatím ústavného zákona č. 100/1960 Sb. Ústava Československej socialistickej republiky sa
slávnostne deklarovalo dovŕšenie vývoja socialistickej spoločnosti a jej smerovanie ku komunizmu,
ako ideálu plne rozvinutej spoločnosti. Sankcionovala vedúcu úlohu Komunistickej strany
Československa (ďalej len KSČ) v štáte a spoločnosti, taktiež uzákonila marxizmus-leninizmus za
výlučnú vedeckú ideológiu.
V úvodných ustanoveniach vyhlásila rovnoprávne postavenie slovenského a českého národa, no
otázka štátno-právneho postavenia Slovenska v republike bola zavŕšením degradácie právomocí
slovenských národných orgánov. ,,Po troch pražských dohodách do štátoprávneho vzťahu oboch častí
štátu najtvrdšie zasiahla ústava z roku 1960. [...], zrušili sa aj zvyšky práv, ktoré SNR a Zbor
26
povereníkov ešte mali.”
Takéto unitárne riešenie ešte viac skomplikovalo vzťahy medzi slovenským a českým národom,
čo neskôr vyústilo do federalizácie Československej socialistickej republiky v r. 1968.
Nádej na zmenu spoločensko-politického zriadenia v ČSSR z druhej polovice šesťdesiatych
27
rokov (‘Pražská jar’) bola po vstupe niekoľkých krajín vojenského bloku Varšavskej zmluvy nereálna,
čo bolo spájané s nástupom normalizácie v Československu.
V ústave boli vlastnícke vzťahy zadefinované v čl. 8 ods. 1 – 3 nasledovne:
• Socialistické spoločenské vlastníctvo malo dve základné formy:
a) štátne vlastníctvo, bolo vlastníctvom všetkého ľudu (národný majetok),
25

Beňa, J.: Vývoj slovenského právneho poriadku, str. 326
Ferko, M. a kol.: Starý národ – mladý štát, str. 109
Obdobie uvoľňovania politickej situácie v Československu od konca r. 1967 až do 21. augusta 1968, ktoré je charakteristické
snahou o demokratizáciu spoločnosti cestou tzv. ‘Socializmu s ľudskou tvárou’.

26
27
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b) družstevné vlastníctvo (majetok ľudových družstiev).
Za národný majetok bolo považované najmä: nerastné bohatstvo a základné zdroje energií;
lesný fond, vodné toky a prírodné liečivé zdroje; prostriedky priemyselnej výroby, hromadnej
dopravy a spojov; peňažné a poisťovacie ústavy; rozhlas, televízia a film, ďalej aj
najdôležitejšie spoločenské zariadenia, ako zariadenia zdravotnícke, školy a vedecké ústavy.
• Pôda združená na spoločné družstevné hospodárenie bola v spoločenskom užívaní
jednotných roľníckych družstiev.
Ústava neopomenula ani otázku súkromného vlastníctvo (čl. 9), ktoré bolo zredukované,
citujeme: ,,V medziach socialistickej hospodárskej sústavy je prípustné malé súkromné hospodárstvo
založené
na
osobnej
práci
a
vylučujúce
vykorisťovanie
cudzej
pracovnej
sily.“
V nasledujúcom ustanovení ústava striktne vymedzila obsah osobného vlastníctva týkajúce sa
predmetov osobnej a domácej spotreby (rodinným domčekom, úsporám, a pod.). Garantovala právo
dediť majetok s tým, že sa výlučne týka osobného majetku poručiteľa.
V oblasti pozemkového práva sa tradične uplatňovala zásada, že pri dedení pozemkov
dochádzalo k jeho prerozdeleniu podľa veľkostí dedičského podielu pripadajúceho na každého z
28
oprávnených dedičov. Avšak práve pri dedení určitého druhu pozemkov platilo niekoľko obmedzení,
vzťahujúce sa na zákaz jeho drobenia. Týkalo sa to prevažne poľnohospodárskych/lesných
29
pozemkov príp. urbárskych podielov, tak je tomu aj dnes.
Na základe smernice ministerstva spravodlivosti a ministerstva poľnohospodárstva, lesného a
vodného hospodárstva č. 21/1964 Sb. směrnic pro národní výbory, o postupu při registraci smluv u
státních notářství a při udělování souhlasu k převodům a nájmům některých druhů nemovitostí
okresními národními výbory mal v období r. 1964 - 1989 každý notár povinnosť viesť dedičov k dohode,
aby všetky poľnohospodárske pozemky previedli ako dedičstvo do vlastníctva iba jedného z dedičov,
čím sa zabránilo drobeniu jednotlivých pozemkov.
Zákaz drobenia pozemkov má význam v súvislosti s trhovou produkciou a potravinovou
sebestačnosťou národa z dôvodu racionálneho využívania poľnohospodárskej a lesnej pôdy na veľkých
plochách a pre efektívnejšie využitie modernej techniky. Vychádza sa z poznania, že
v poľnohospodárstve si nemôžu navzájom trvale konkurovať rozdrobené roľnícke usadlosti, ale len
veľkoplošné areály. Za týmto účelom sa odporúčajú komasácie (sceľovanie) a pozemkové úpravy.
Na ilustráciu pomerov v Československu ohľadom vlastníckych príp. užívacích práv uvádzame,
že v roku 1977 bolo v držbe štátu (nie vlastníctve) 98% všetkých pozemkov, JRD mali 1% a súkromníci
taktiež 1% všetkých pozemkov. V porovnaní s rokom 1945 došlo k významným posunom, kedy štát
vlastnil 18% lesov, v komunálnom vlastníctve bolo 12%, veľkostatkári 31%, urbáre, komposesoráty
30
a pod. 24%, drobní súkromníci 10% a cirkev 5%, všetkých pozemkov.
•

4

TRANSFORMAČNÁ ETAPA (‘NEŽNÁ REVOLÚCIA’)

‘Nežná revolúcia’ zo 17. novembra 1989 priniesla so sebou zmenu politického zriadenia, ktorá
významne ovplyvnila dianie a rozvoj v Česko-Slovensku a neskôr aj v samostatnej Slovenskej
republike. Týkalo sa to nie len zmien v spoločnosti, politického systému ale aj transformácie
ekonomického systému, ktoré si žiadali prijatie nových právnych noriem v dôsledku premeny štátneho
režimu na právny a demokratický štát.
V rámci pozemkového zákonodarstva, v oblasti majetkových vzťahov boli zrušené všetky
privilégiá štátneho vlastníctva, čím sa všetci vlastníci stali rovní v právach, ako aj povinnostiach,
pretože vlastnícke právo všetkých vlastníkov požíva rovnaký zákonný obsah a ochranu. V legislatívnej
oblasti sa predovšetkým riešila otázka ‘nápravy krívd’ prostredníctvom reštitúcií.
V pozemkovom práve reštitúciami rozumieme obnovu vlastníctva k pôde a inému
poľnohospodárskemu majetku, jeho pôvodnému vlastníkovi, ktorého zákon označuje za oprávnenú
osobu, pretože tento majetok jej bol odňatý štátom a vzťahujúcim sa výlučne na obdobie éry
31
komunistického režimu t.j. od 25. februára 1948 – 1. januára 1990.
Na konfiškácie majetku od konca Druhej svetovej vojny do februára 1948 sa reštitučné
predpisy nevzťahujú, pretože uvedené obdobie pokrývajú právne predpisy denacifikačného
zákonodarstva a to ‘Dekréty prezidenta republiky’ a nariadenia Slovenskej národnej rady.

28

Napr. Verböczyho Tripartitum z roku 1514, občiansky zákonník z 1950 a v súčasnosti čl. 20 ods. 1 zákona č. 460/1992 Zb. Ústava
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Zákon č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom, zákon č. 181/1995 Z.z. o pozemkových
spoločenstvách.
30
Štefanovič, J.: Pozemkové právo, str. 97 poznámka pod čiarou
31
Viď. § 4 ods. 1 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskeho majetku.
29
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Dôležitý, z hľadiska súčasnej právnej úpravy je reštitučný predpis v znení zákona
č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku, ktorého
cieľom bolo zmierniť následky niektorých majetkových krívd, ku ktorým došlo voči vlastníkom
poľnohospodárskeho a lesného majetku. Podľa § 6 predmetného zákona sa oprávneným osobám
vydajú nehnuteľnosti, ktoré prešli na štát, alebo na inú právnickú osobu v dôsledku odňatia bez náhrady
v zmysle zákona č. 142/1947 Zb. o revízii pozemkovej reformy, alebo podľa zákona č. 46/1948 Zb.
32
o novej pozemkovej reforme.
Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu
majetku upravoval aj inštitút ‘domnelého vlastníctva’. Takou osobou bol občan, ktorý tvrdil, že je
oprávnenou osobou vo veci vymáhania reštitučných nárokov pri obnovovaní vlastníctva k pozemku, no
toto vlastníctvo nemal ako doložiť. Právo domnelého vlastníka, však mohlo vzniknúť iba za konkrétnych
zákonom predpokladaných okolností.
K vyriešeniu sporov o domnelom vlastníctve prispel zákon č. 180/1995 Z.z. o niektorých
opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom, obnovením registra evidencie nehnuteľností,
čím zároveň došlo aj k zrušeniu inštitútu ‘domnelého vlastníctva’.
K reštitúciám sa pristúpilo aj v otázke majetku pozemkových spoločenstiev a ich obnove. Tí
spoluvlastníci, ktorí získali svoje vlastníctvo späť, znamenalo de jure obnovenie urbárskeho právneho
33
režimu podľa predpisov z roku 1898 a 1913. Urbárnici, ktorí si neuplatnili nárok na reštitúciu včas (do
konca r. 1992 resp. 2004) ich podiely ostávajú naďalej nereštituované, vo vlastníctve tej ktorej
organizácie. Reštitúcie sa vzťahujú na pasienkový ako aj lesný majetok pasienkový, ktorý prešiel do
vlastníctva JRD.
,,Žiaľ najnovšie reštitučné predpisy doteraz neumožnili reštitúciu družstvám a družstevným
organizáciám, hoci mnohé boli priamo vyvlastnené, nacionalizované, proti základným princípom
34
družstevníctva, o ktoré sa vtedajšia legislatíva snažila opierať z propagačných dôvodov.”
Pri obnove pozemkových spoločenstiev v r. 1990 - 1995, sa vynoril problém – rozdrobenosť
pozemkov, z dôvodu veľkého počtu spoluvlastníkov. V mnohých prípadoch tieto podiely predstavujú
výmeru až niekoľko desiatok tisícin.
Zo zásady tzv. zákazu drobenia (tejto otázke sme sa čiastočne venovali v predchádzajúcej
kapitole) je vhodné spomenúť, že sa z nej sprvoti upustilo. Umožňoval to zákon č. 330/1991 Zb. SNR
o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, obvodných pozemkových úradoch,
pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách. Keďže sa to neosvedčilo ako spôsob
formovania podnikania v hospodárstve, pristúpilo sa opätovne k osvedčenému zákazu drobenia
schválením zákonov:
• Zákon č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom,
• zákon č. 181/1995 Z.z. o pozemkových spoločenstvách.
Transformácia družstiev sa upravila zákonom č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a o
usporiadaní majetkových nárokov v družstvách, za účelom ich reorganizácie a prihliadnúc na potreby
rozdeliť a zlikvidovať kolektívne družstevné vlastníctvo.
Vychádzalo sa totiž z mylného stanoviska, že družstevné vlastníctvo nemôže ďalej existovať,
všetok majetok družstva sa musí individualizovať t.j. rozdrobiť medzi konkrétnych vlastníkov
(individuálnych členov) vo forme podielov. Vychádzalo sa z politickej tézy, že družstvá boli zakladané
násilím, a preto ich existencia nie je ďalej žiadúca.
Riešila sa otázka odškodnenia majiteľov pôdy, ktorá bola v užívaní a správe družstva. Právna
úprava družstiev je podobná s obchodnými spoločnosťami a je upravená v súčasnom Obchodnom
35
zákonníku.
Riešením osudu socialistických družstiev bolo, že poľnohospodárska pôda sa vráti roľníkom a
družstvá sa pretransformujú, t. j. premenia najmä na obchodné spoločnosti s tým, že niektoré družstvá
32

Mnohí oprávnení však nevyužili svoje právo reštitúcie vyplývajúce zo zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde
a inému poľnohospodárskemu majetku, pretože ani nevedeli, že im nejaké pozemky vôbec patria, a preto sa pristúpilo k riešeniu
opätovne im umožniť uplatnenie si reštitučného nároku a to prostredníctvom nového reštitučného 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, najneskôr do 31. 12. 2004 na príslušnom obvodnom
pozemkovom úrade. Neuplatnením práva došlo k jeho zániku ex lege.
33
Zákonný článok XIX/1898 o štátnom spravovaní obecných a niektorých iných lesov a holín, ďalej o upravení hospodárskej správy
spoločne užívaných lesov a holín, 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.
Tieto predpisy boli neskôr zrušené zákonom č. 181/1995 Z.z. o pozemkových spoločenstvách.
34
Štefanovič, J.: Pozemkové právo, str. 185
35
Podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov nepovažujeme družstvá za obchodné
spoločnosti, tak ako v.o.s., k.s., s.r.o. alebo a.s.., ktoré sú upravené z hľadiska systematiky zákona v jeho druhej časti nazvanej –
Obchodné spoločnosti a družstvo. Tento zákon upravuje iba všeobecný režim družstiev, ktorým sa zrušili dovtedajšie predpisy
socialistického družstevného práva, keď v poľnohospodárskom družstve (dovtedajší pojem JRD) mal podiel iba výkonný roľník, čím
došlo k tzv. združstevneniu všetkého živého a mŕtveho inventáru, osív a sadív.
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ostanú aj naďalej ako družstvá. Riešenie bolo formulované tak, že celý majetok družstva sa mal rozdeliť
medzi všetkých majiteľov pôdy ktorú družstvo užíva.
Všetky družstvá mali zároveň povinnosť využívať poľnohospodárske a lesné pozemky aj naďalej
vo forme nájmu, pretože všetky tzv. socialistické užívacie inštitúty k pozemkom boli zákonom č.
229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku zrušené.
Dôvodom bola nevyhnutnosť zabezpečenia hospodárskeho chodu krajiny a s tým súvisiacich otázok
(zamestnanosť, produkcia atď.).
V súčasnosti existujú v poľnohospodárskom družstve tri skupiny pozemkových vzťahov:
• družstvá ako vlastníci pozemkov,
• družstvá ako nájomníci pôdy,
• užívanie združstevnenej pôdy (členmi).
Z hľadiska cirkevného práva boli dôležité predpisy o náboženskej slobode, čo súviselo so
zmenou ústavy. V otázke majetku cirkví a náboženských spoločností bolo im prinavrátené dispozičné
a užívacie právo, lebo v predchádzajúcom období nedošlo k jeho poštátneniu, a preto nebolo
potrebné aby sa pristúpilo k reštitúciám. Vlastníctvo cirkví teda ostalo zachované, cirkev aj naďalej
figurovala ako vlastník nehnuteľností.
Pre cirkvi boli vydané osobitné predpisy reštitučnej povahy, pretože všeobecným zákonom č.
229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku, bolo
reštitučné právo priznané iba fyzickým osobám. Vo veciach cirkevných majetkov bol prijatý zákon č.
298/1990 Zb. o úprave niektorých majetkových vzťahov rehoľných rádov a kongregácií a arcibiskupstva
olomouckého.
Oprávnenými osobami boli iba štátom registrované cirkvi a náboženské spoločnosti so sídlom
v Slovenskej republike, vrátene ich častí majúce právnu subjektivitu.
5

ZÁVER

Najväčšie zmeny v oblasti pozemkového zákonodarstva sa uskutočnili po novembrovom
prevrate v r. 1989. Hlavným dôvodom prijímania nových zákonov z oblasti pozemkového práva (najmä
v období r. 1991 - 1992) bola potreba prinavrátiť plné práva vlastníka k pôde, či už vlastnícke alebo
užívacie a upraviť nakladanie s pôdou v podmienkach trhového mechanizmu, ktoré vznikli násilným
odňatím práv vlastníkov v predchádzajúcom období.
S ohľadom na zmeny, ktoré boli nevyhnutné na zaradenie sa ku demokratickým krajinám
môžeme skonštatovať, že zákonodarstvo Slovenskej republiky v súvislosti s konsolidáciou vlastníckych
vzťahov zapríčinených predchádzajúcim obdobím odzrkadľuje novú právnu úpravu pozemkového
zákonodarstva, ktorá je plne kompatibilná s vyspelým demokratickým svetom, napriek stále existujúcim
problémom spočívajúcich v rozdrobenosti pozemkov, neusporiadaného vlastníctva k pozemkom a pod.
Pozemkové právo ako samostatné právne odvetvie Slovenského právneho poriadku plní funkcie
vymedzené ústavou v záujme organizovania optimálneho využívania prírodného bohatstva,
v ktorejkoľvek oblasti ľudskej činnosti, najmä však v poľnohospodárstve a lesníctve, stavebníctve,
priemysle, doprave a taktiež funkcia zabezpečenia výživy obyvateľstva a súčasne v záujme ochrany
a tvorby životného prostredia.
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UPLATŇOVANIE PRINCÍPU ÚSTAVNOSTI PRI TVORBE PRÁVA
V JUDIKATÚRE ÚSTAVNÉHO SÚDU SLOVENSKEJ REPUBLIKY1
Zuzana Antošová
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta

Abstrakt: Cieľom príspevku je priblížiť problematiku tvorby práva prostredníctvom uplatnenia princípu
ústavnosti v právotvorbe. Prvá časť príspevku objasňuje pojem a jednotlivé spôsoby tvorby práva. V
druhej časti sa autorka zameriava priamo na princíp ústavnosti a jeho využitie v procese tvorby práva
z pohľadu judikatúry Ústavného súdu Slovenskej republiky. Príspevok približuje zásady (princípy)
právneho štátu, ktorých teoretické vymedzenie autorka dopĺňa vybranými rozhodnutiami ústavného
súdu.
Kľúčové slová: tvorba práva, princíp ústavnosti, kontrola ústavnosti, judikatúra Ústavného súdu
Slovenskej republiky
Abstract: The aim is to bring the issue of creation of law by applying the principle of constitutionality in
law-making. First part clarifies the concept and the various ways of law-making. In the second part the
author focuses directly on the principle of constitutionality and its use in the law-making process in
terms of law of the Constitutional Court of the Slovak Republic. Contribution closes principles of law,
where the theoretical definition the author as selected decisions of the Constitutional Court.
Key words: creation of law, principle of constitutionality, control of constitutionality, decisions of the
Constitutional Court o the Slovak Republic

1

ÚVOD

Problematike tvorby práva je v teórii, ale aj v praxi venovaná malá pozornosť, a to aj napriek
tomu, že jej význam je obrovský. Tvorba práva predstavuje zložitý proces regulácie spoločenských
vzťahov prostredníctvom práva. Je komplikované vymedziť pojem tvorby práva. Tento pojem ostane
nejasný dovtedy, kým sa bližšie nevymedzí pojem právo. Tak, ako právo musí reagovať na dynamický
vývoj v spoločnosti, musí na tieto spoločenské zmeny reagovať aj tvorba práva a prispôsobiť sa im.
Ústavné zakotvenie tvorby práva podmieňuje ústavnosť tvorby právnych predpisov, ich zmysel
a uplatňovanie. Ústavná regulácia tvorby práva súvisí s uplatnením princípu ústavnosti tvorby právnych
predpisov.
Prvá časť príspevku sa zaoberá pojmom tvorby práva a jednotlivými spôsobmi tvorby práva.
Zároveň vymedzuje pojem tvorby práva v kontinentálnom type právnej kultúry.
Druhá časť je venovaná princípu ústavnosti v tvorbe práva, keďže cely právny systém a právny
poriadok je budovaný na právnych princípoch. Ústavné princípy predstavujú základ nášho
demokratického ústavného zriadenia. Obsah ústavy, ktorá predstavuje základný zákon štátu, vychádza
z ústavných princípov moderného konštitucionalizmu, ktoré majú nesporný právny význam a to aj
pre oblasť tvorby práva. S princípom ústavnosti úzko súvisí kontrola ústavnosti právnych predpisov.
Jedine ústavný súd je oprávnený rozhodovať o tom, či v konkrétnej situácii došlo k porušeniu princípu
2
ústavnosti alebo nie. Z uvedených dôvodov je, aspoň podľa nášho názoru, potrebné venovať zvýšenú
pozornosť podrobnej analýze rozhodovacej činnosti Ústavného súdu SR. Len dôkladným preskúmaním
judikatúry je totiž možné zdokonaliť proces tvorby právnych predpisov v podmienkach Slovenskej
republiky.
2

POJEM TVORBY PRÁVA

Tvorba práva je otázkou o vzniku práva, o pôvode právnych noriem. Stotožňujeme sa s názorom
A. Bröstla, podľa ktorého pojem tvorby práva ostane nejasný dovtedy, kým sa bližšie nevysvetlí, čo sa
chápe pod právom. Môže sa týkať tvorby právneho poriadku, tvorby systému práva, tvorby právnych
1

Príspevok predstavuje výstup z riešenia čiastkovej úlohy grantového projektu VEGA č. 1/0692/12 - Ústavné princípy a ich vplyv na
tvorbu a realizáciu práva.
Ústavný súd Slovenskej republiky je podľa čl. 124 Ústavy SR nezávislým súdnym orgánom ochrany ústavnosti.
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noriem alebo právnych aktov (tvorby právnych textov), ale aj tvorby práva právnymi úkonmi inter
3
partes.
V. Knapp vymedzuje tvorbu práva dvoma spôsobmi. V širšom zmysle je pojem tvorby práva
totožný s pojmom vzniku práva. V tomto ponímaní sa pýtame ako a prečo sa právo v spoločnosti
vytvára. Týka sa to tak práva prirodzeného, ako aj práva obyčajového. V užšom zmysle pod pojmom
tvorba práva V. Knapp rozumie cieľavedomú ľudskú činnosť, t.j. zákonodarstvo a sudcovské
rozhodovanie.
Pokiaľ ide o tvorbu práva je potrebné rozoznávať pojmy normotvorba, tvorba práva
a zákonodarstvo. Normotvorba je najširší pojem a znamená tvorbu všetkých noriem, nielen noriem
právnych. Používanie tohto pojmu vo význame „tvorba práva“ je teda nepresné. Tvorba práva
4
(synonymum právotvorba ) znamená tvorbu všetkých právnych noriem, to znamená tvorbu práva
písaného, t. j tvorbu zákonov, nariadení, vyhlášok a pod., ako aj tvorbu práva nepísaného, t.j. tvorbu
sudcovského práva, obyčajového práva atď.. Zákonodarstvo, ktorého synonymom je pojem legislatíva,
znamená tvorbu zákonov (máme na mysli tvorbu ústavy, ústavných zákonov a zákonov a largo sensu
5
tvorbu písaného práva vôbec). V právnej teórii aj v právnej praxi sa pojmy zákonodarstvo a legislatíva
používajú vo svojom pôvodnom prísnom význame, ale aj v širšom význame ako synonymá pojmu
tvorba práva. Pojem zákonodarstvo (legislatíva) sa stal polysémom, má niekoľko významov.
Neoznačuje iba tvorbu práva ako činnosť, ale aj výsledok tvorby práva, právny poriadok.
Pojem zákonodarstvo, ako aj pojem legislatíva je odvodený z latinského spojenia leges ferre,
ktoré v preklade znamená dávať zákony. Etymologicky vznikol spojením latinských slov lex (zákon)
6
a ferre (dávať).
Veda, ktorá sa zaoberá tvorbou práva sa nazýva teória tvorby práva, resp. náuka o tvorbe práva.
Teória tvorby práva má korene v 18. a 19. stor., čo súviselo s hľadaním správneho práva, ktoré má
nielen obsahový, ale aj formálny komponent.
Tvorba práva nie je homogénnym javom, vnútorne nedeliteľným. So systematickým členením
tvorby právnych noriem prichádza A. Gerloch, podľa ktorého existuje niekoľko spôsobov tvorby
7
právnych noriem:
1. Imperatívny (autoritatívny) spôsob tvorby práva, v ktorom právne normy vznikajú buď v
legislatívnom procese (apriórna tvorba práva), alebo v rámci rozhodovania súdmi, to znamená
ako súdne precedensy (aposteriórna tvorba práva).
Legislatívny proces je postup, v ktorom dochádza k prijatiu, resp. zmene či zrušeniu právneho
predpisu. Na legislatívny proces je možné pozerať z dvoch hľadísk a to z hľadiska právneho
a z hľadiska sociologického. Z hľadiska právneho predstavuje legislatívny proces formálny
a právom podrobne upravený proces tvorby právnych noriem. Z hľadiska sociologického
predchádza formálnej procedúre. Ťažiskom je analýza spoločenských vzťahov, ktoré by bolo
vhodné a možné upraviť právom, posúdenie pôsobenia súčasnej právnej úpravy a potreby jej
úpravy či doplnenia. Legislatívny proces v užšom zmysle chápeme ako proces tvorby zákonov,
8
v širšom zmysle ako proces tvorby všetkých právnych predpisov.
V súčasnosti nie je možné stotožniť sudcovské právo so súdnymi precedensmi. Sudcovské
právo má tri časti:
• Súdne precedensy v oblasti angloamerického práva a medzinárodného práva.
• Quasiprecedensy vytvorené v právnych poriadkoch štátov, ktoré patria do
kontinentálneho právneho systému, vytvárané Najvyššími súdmi podľa zákonov
a normatívnych zmlúv, ktoré pôsobia ako precedensy de facto, nie de iure.
• Rozhodnutia predovšetkým ústavných súdov normatívnej povahy, ktorými zasahujú
9
do právneho poriadku daného štátu z dôvodu ochrany ústavnosti a legality.
2. Konsenzuálny spôsob tvorby práva, v ktorom právo vzniká na základe konsenzu v podobe
normatívnych zmlúv (kolektívnych a medzinárodných). Je dôležité rozlišovať záväznosť zmluvy
vo vnútroštátnom právnom systéme a v medzinárodnom práve. Z hľadiska medzinárodného
práva je rozhodujúce, či sú dodržané požiadavky záväznosti medzinárodných zmlúv pre
jednotlivé štáty, tak ako vyplývajú z medzinárodného dohovoru o zmluvnom práve. Pre
vnútroštátnu záväznosť je rozhodujúca vnútroštátna úprava, podľa ktorej zmluva musí
3

Brőstl, A., Dobrovičová, G., Kánarik, I.: Teória práva. Košice: UPJŠ 2007, str. 40.
„tvorba práva“ a „právotvorba“ sú úplné synonymá, ktoré sa líšia iba frekvenciou svojho používania. Pojem „právotvorba“ sa obvykle
nepoužíva.
5
Knapp, V: Teorie práva. Praha: C.H.Beck 1995, str. 105-106.
6
Knapp, V.: Tvorba práva a její současné problémy. Praha: Linde Praha a.s. 1998, str. 19-20.
7
Gerloch, A., Kysela, J., Kühn, Z., Wintr, J., Tryzna, J., Maršálek, P., Beran, K.: Teorie a praxe tvorby práva. Praha: ASPI 2008, str.
11, 14-15.
8
Gerloch, A.: Teorie práva. Plzeň: Aleš Čeněk s.r.o. 2009, str. 81-82.
9
Večeřa, M., Gerloch, A., Schlosser, H., Beran, K., Rudenko, S.: Teória práva. Bratislava: Bratislavská vysoká škola práva 2008, str.
98.
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spravidla byť ratifikovaná a publikovaná. Konsenzuálny charakter má aj tvorba právnych
10, 11
noriem na základe cummunis opinio doctorum.
3. Konvenčný (spontánny) spôsob tvorby práva, v rámci ktorého dochádza k tvorbe nepísaného
práva, kde sú zaraďované právne obyčaje a právne princípy.
Na základe vyššie uvedeného členenia je možné hovoriť o rozdieloch medzi písaným
12
a nepísaným právom a o rozdieloch medzi autonómnou a heteronómnou tvorbou práva.
Autonómnou tvorbou práva sa rozumie právo vytvárané samotnými nositeľmi práv a povinností
a to najmä v rámci zmluvnej autonómie danej normami heteronómneho práva. Zatiaľ čo autonómna
tvorba práva je založená na tom, že osoba podriadená právnej regulácií je súčasne jej tvorcom, alebo ju
aspoň významne ovplyvňuje, heteronómnou tvorbou práva sa rozumie právo vytvárané nezávisle na
nositeľoch práv a povinností, teda právotvorba je prejavom cudzej vôle. Ide tu predovšetkým o zákonné
a sudcovské právo. V rámci autonómnej právotvorby existujú dva, resp. tri celky. Ide o autonómnu
13
právotvorbu stricto sensu, tzn. právotvorbu korporácií , zmluvnú právotvorbu a poslednou časťou je
právotvorba obyčajová. Zaradenie obyčajovej právotvorby ako jedného z celku autonómnej tvorby
práva je sporné. Niektorí autori obyčajovú právotvorbu chápu ako zvláštnu skupinu spontánnej
14
právotvorby. Heteronómna tvorba práva sa člení na legislatívnu a na sudcovskú tvorbu práva.
Spôsob tvorby práva podmieňuje zaradenie daného štátu k príslušnému právnemu systému, čím
sa rozdiel prejavuje aj v dichotómii medzi angloamerickým právnym systémom a kontinentálnym
právnym systémom.
Angloamerická právna kultúra je poznamenaná filozofickým empirizmom. Právo sa v tomto type
právnej kultúry vytvára zdola, teda zo spoločnosti, nahor k štátu. Ide tu o societnú tvorbu práva, kde
základným prameňom práva je právotvorný precedens a právna obyčaj. Tento systém práva sa nazýva
aj sudcovským právom (judge made law), keďže právo sa odvíja od právnej praxe, od riešenia
konkrétneho prípadu (case law), pričom rozhodnutie súdu ako individuálny právny akt nemá
obmedzenú záväznosť na konkrétny prípad, ale nadobúda normatívny význam. Normy, ktoré obsahuje,
nadobúdajú všeobecnú záväznosť a stávajú sa záväznými aj pre ďalšie budúce rozhodnutia súdov
v prípadoch rovnakého druhu.
Pre kontinentálnu právnu kultúru je charakteristická legislatívna (etatistická) koncepcia tvorby
práva. Na rozdiel od angloamerického právneho systému sa v tomto type právnej kultúry právo vytvára
zhora, od štátu k spoločnosti. Právo sa odvíja od ústavy a zákonov, ako aktov najvyšších orgánov
15
štátnej moci.
V obidvoch právnych systémoch, tak v angloamerickom, ako aj kontinentálnom, ide v konečnom
dôsledku o sociatívne determinovaný proces, v ktorom pôsobia rôzne mechanizmy formovania hodnôt,
potrieb a záujmov spoločnosti.
Právo má spoločenský charakter. Jeho korene sú v spoločnosti, spoločenských vzťahoch,
potrebách, hodnotách a záujmoch spoločnosti. Keďže život spoločností ako aj jednotlivcov je
v súčasnosti dynamický, nevieme si predstaviť vývoj pospolitostí bez flexibilnej tvorby práva reagujúcej
16
na spoločenské zmeny.
V kontinentálnom právnom systéme pod tvorbou práva rozumieme platným právom upravený
postup činnosti štátnych orgánov, orgánov miestnej samosprávy a postup pri uskutočňovaní
celoštátneho alebo miestneho referenda, ktorým sa vytvára usporiadaný systém právnych noriem
určitého štátu. Teda tvorbu práva chápeme ako činnosť právotvorných orgánov. Výsledkom tejto
17
činnosti sú právne akty, respektíve právne predpisy, pozitívne právo.
3

PRINCÍP ÚSTAVNOSTI V TVORBE PRÁVA

Základom nášho právneho poriadku je Ústava Slovenskej republiky. Svojím obsahom
vymedzuje jadro právneho poriadku Slovenskej republiky, určuje jeho demokratickú podstatu,
demokratické inštitúty a hodnoty. Obsah ústavy, premietajúci sa do jej funkcií, teda vychádza z určitých
princípov, na ktorých je štát vybudovaný. V tejto súvislosti hovoríme o princípoch moderného (v zmysle
demokratického) konštitucionalizmu. Ústava niektoré z týchto princípov predpokladá, niektoré deklaruje.
Princípy konštitucionalizmu predstavujú základ nášho demokratického ústavného zriadenia, majú teda
zovšeobecňujúce postavenie. Ústavné princípy majú významné postavenie v systéme každého
10
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demokratického štátu. Tieto ústavné princípy nie sú dané navždy. Ich variabilita je podmienená vývojom
spoločenského, politického, sociálneho ako aj ekonomického diania. Ústavné princípy sú princípmi
práva vôbec. Sú rozvíjané a konkretizované vo všeobecnom zákonodarstve, v celom právnom
18
poriadku. Sú teda záväzné pre tvorbu práva a jeho realizáciu v praxi. Ústava Slovenskej republiky je
právnym základom tvorby práva, ako z hľadiska procesu tvorby právnych predpisov, tak aj z hľadiska
subjektov, obsahu a rozsahu legislatívnej právomoci, ako aj z celého radu ďalších hľadísk, ktorými sú
viazanosť ústavodarcu a zákonodarcu demokratickými princípmi politického a štátneho zriadenia,
hierarchického usporiadania právnych noriem, ich právnej sily, základné štádia zákonodarného procesu
a spôsob participácie výkonnej a súdnej moci na zákonodarstve. Ako už bolo spomenuté, Ústava
Slovenskej republiky, t.j. ústava v užšom zmysle, je základom ústavného poriadku. Ústava Slovenskej
republiky v širšom zmysle, t.j. celý súbor ústavných predpisov, je inštitucionálnym základom
zákonodarstva, celého právneho poriadku, respektíve právneho systému a všetkých jeho základných
odvetví. Po 2. svetovej vojne dospel vývoj moderného konštitucionalizmu k tomu, že ani ústavodarná
moc nemôže byť neobmedzená, ak majú ostať zachované základné princípy, hodnoty a inštitúty
19
demokratického, politického a štátneho systému a základné ľudské práva a slobody. Tieto základné
ústavné princípy a hodnoty demokratického, politického a štátneho zriadenia sú v modernom
demokratickom konštitucionalizme všeobecne uznávané za nadpozitívne (prirodzené) právo, ktorým je
20
ústavodarca viazaný. Ústavné zakotvenie tvorby práva podmieňuje ústavnosť tvorby právnych
predpisov, ich zmysel a uplatňovanie.
Medzi vyššie uvádzané princípy konštitucionalizmu patrí okrem iného princíp ústavnosti. Podľa
M. Čiča sa pod ústavnosťou väčšinou rozumie dodržiavanie ústavy a ústavných zákonov orgánmi,
právnickými a fyzickými osobami. Ide však o príliš zúžené chápanie a to najmä v podmienkach
spoločnosti, ktorá sa vo všetkých systémoch a ich štruktúrach obnovuje, t.j. vracia sa k demokratickým
historickým hodnotám a zároveň upravuje nové spoločenské vzťahy, formuluje etapové ciele, tvorí nové
právne i morálne systémy a organizuje zmeny v ekonomike, ako aj sociálnej sfére. Čič ďalej hovorí, že
ak prijmeme názor, že naša ústava je právny výraz humanistických a demokratických ideálov, právnou
formou ich vyjadrenia, systémom ich garancií realizácie v právnych predpisoch, môžeme povedať, že
ústavnosť je najvyššia a najširšia forma prejavu zákonnosti. Pod pojmom ústavnosť v širšom zmysle
slova zaraďujeme dodržiavanie nielen ústavy a ústavných zákonov, ale aj zákonov, ostatných
všeobecne záväzných právnych predpisov, nariadení orgánov územnej samosprávy a medzinárodných
zmlúv vyhlásených predpísaným spôsobom. Takýto širší výklad ústavnosti vyplýva aj z kompetencii
ústavného súdu ako nezávislého orgánu ochrany ústavnosti. Ústavnosť nie je statický fenomén, mení
sa nepretržite a vo všeobecnom priestorovom chápaní smerom k ideálom a princípom ústavy, ale
niekedy aj odklonom od nich. Ústavnosť možno vnímať súčasne ako proces i stav v čase, konkrétnosti
21
i vo všeobecnosti a v určitej kauze.
Stotožňujeme sa s názorom, že kvalita ústavnej regulácie tvorby práva súvisí s uplatňovaním
princípu ústavnosti tvorby právnych predpisov ako bezvýhradného dodržiavania ústavných noriem,
ktoré regulujú tvorbu práva.
Princíp ústavnosti tvorby práva má význam nielen pre tvorbu právnych predpisov, ich obsah
a stanovený cieľ, ale aj pre ich uskutočňovanie v spoločenskej praxi. Dohliada na dôsledné
uskutočňovanie legislatívnej politiky. Zároveň prispieva k napĺňaniu a súladu politickoprávnych cieľov
a vzťahov zakotvených v ústave s funkciami práva. Sme toho názoru, že princíp ústavnosti tvorby práva
je jedným zo základných východísk a predpokladov pre ďalší rozvoj nášho právneho poriadku, jeho
zdokonaľovanie, ďalší rozvoj práva a uskutočňovanie jeho funkcií.
Princíp ústavnosti v tvorbe práva súvisí s princípom zvrchovanosti zákona v právotvornej
22
činnosti. Obsahom tohto princípu je vytvorenie hierarchie právnych predpisov z hľadiska ich právnej
sily a požiadavka, aby právny predpis nižšej právnej sily neodporoval právnemu predpisu vyššej právnej
sily. Zvrchovanosťou zákona sa rozumie predovšetkým postavenie ústavných a obyčajných zákonov
ako právnych noriem najvyššej právnej sily v hierarchickom usporiadaní právnych noriem, ktoré musí
byť rešpektované všetkými podzákonnými právnymi normami. Zvrchovanosť zákona nie je celkom
adekvátny výraz pre postavenie zákona v procese tvorby práva. Z hľadiska zákonodarnej moci tu ide
o tzv. kompetenčnú výsosť zákona. Môžeme tu tiež hovoriť o priorite zákona vo vzťahu k podzákonným
formám právnej regulácie. Základnou požiadavkou tvorby práva je, aby opodstatnená a zdôvodnená
potreba regulovať spoločenské vzťahy právom sa realizovala zákonom. Aktuálnym problémom tvorby
18
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práva je porušovanie princípu zvrchovanosti zákona a zákonnosti v tvorbe práva. Pozitívne v tomto
smere pôsobí, že priamo ústava, resp. ústavné zákony vymedzujú okruh vzťahov, ktoré je možné
upraviť iba zákonom. Ústavne zakotvená prednosť zákona a výhrada zákona je jedným zo základných
znakov právneho štátu. Vychádza z princípu, že štátna vôľa vyjadrená vo forme zákona má prednosť
23
pred všetkými ostatnými formami prejavu štátnej moci.
Ústavná regulácia tvorby práva súvisí s problematikou legislatívnej právomoci a jej zákonnou
delegáciou. Z hľadiska ústavnosti tvorby práva je nevyhnutné rešpektovať požiadavku, aby delegovaný
orgán bol k delegácii spôsobilý a odvodený právny predpis nesmie prekročiť medze delegujúceho
právneho predpisu. Rešpektovanie princípu ústavnosti v tvorbe práva znamená predovšetkým
zodpovednosť Národnej rady, že zákony budú v súlade s ústavou a ústavnými zákonmi, ako aj
zodpovednosť vlády, že podzákonné právne predpisy budú v súlade s ústavou, ústavnými zákonmi
a zákonmi. Je dôležité, aby ústavné základy nášho právneho poriadku a postavenie ústavy ako
základného zákona štátu, ktorý upravuje základné spoločenské vzťahy, bolo dostatočné silné. Podľa
nášho názoru teória a prax tvorby práva má venovať problematike hierarchického usporiadania väčšiu
pozornosť, aby sa upevnil a ďalej rozvíjal princíp ústavnosti v tvorbe práva.
Pre tvorbu práva sú už tradične štátom koncipované právne pravidlá, ktoré sú obsahom ústavy.
S tvorbou práva bezprostredne súvisí zákonnosť a ústavnosť. K jednej z týchto zásad, resp. pravidiel
patrí, že ústava môže byť zmenená iba ústavným zákonom. Ďalšou zásadou tvorby práva je, že
zákony a iné právne predpisy nesmú odporovať ústave a ústavným zákonom, ako aj, že výklad
a používanie právnych predpisov musí byť v súlade s ústavou a ústavnými zákonmi. Medzi ďalšie
zásady tykajúce sa legislatívneho procesu patria pravidlá o prijímaní ústavy, zákonov, nariadení vlády,
pravidlá o podpisovaní zákonov a ich vyhlasovaní, ako aj pravidlá o zabezpečovaní, plnení a pôsobení
24
zákonov v praxi. K týmto zásadám patrí aj opatrenie k zabezpečeniu právotvornej činnosti, ak je
v čase vojny, vojnového stavu alebo výnimočného stavu znemožnená činnosť Národnej rady. V tomto
prípade vykonáva ústavné právomoci Národnej rady až do obnovenia jej činnosti Parlamentná rada,
25
pričom uznesenia Parlamentnej rady vyžadujú po obnovení činnosti Národnej rady jej súhlas.
Ústavnosť a zákonnosť podmieňuje a spája tvorbu práva, jej reguláciu a dodržiavanie
stanovených pravidiel v legislatívnej praxi. Východiskom pre tvorbu ďalších právnych predpisov je
ústava, ktorá predstavuje základný politický dokument štátu. Ústavnosť a zákonnosť tvorby práva, jej
presadzovanie v praxi má bezprostredný vzťah k naplňovaniu funkcií práva v spoločnosti
a k uskutočňovaniu politickoprávnych cieľov jeho tvorby. Posilňovanie ústavnosti a zákonnosti tvorby
práva vytvára predpoklady k zdokonaľovaniu právneho poriadku, napomáha riešiť jeho súčasné
problémy ako aj sa prispôsobiť dynamike ekonomického rozvoja spoločnosti, hospodárskemu
26
a politickému životu.
S princípom ústavnosti v tvorbe práva úzko súvisí kontrola ústavnosti právnych predpisov, ktorá
napriek tomu, že nie je súčasťou legislatívneho procesu, má veľký vplyv na tvorbu právnych predpisov
a to tak v štádiu prípravy právnych predpisov (preventívny efekt kontroly ústavnosti), ako aj pri
využívaní právnych predpisov v praxi (represívny efekt kontroly ústavnosti). Z hľadiska druhu orgánov,
ktoré vykonávajú kontrolu ústavnosti právnych predpisov, možno hovoriť o verejno-politickej kontrole
ústavnosti právnych predpisov vykonávaných orgánmi verejno-politickej moci (t.j. orgánmi zákonodarnej
moci a orgánmi výkonnej moci) a súdnej kontrole ústavnosti právnych predpisov vykonávanej orgánmi
súdnej moci. Orgány verejno-politickej moci vykonávajú kontrolu ústavnosti právnych predpisov v rámci
legislatívneho procesu, vo všetkých jeho etapách s výnimkou predprípravnej etapy. Ústava Slovenskej
republiky nepripúšťa ingerenciu súdnej moci do legislatívneho procesu. Orgány súdnej moci sú
výlučnými subjektmi kontroly ústavnosti platných právnych predpisov. Ústava Slovenskej republiky
zverila kontrolu ústavnosti zákonov, nariadení vlády a všeobecne záväzných právnych predpisov
ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Ústavnému súdu Slovenskej republiky.
Pokiaľ ide o kontrolu všeobecne záväzných právnych predpisov miestnych orgánov štátnej správy a
všeobecne záväzných nariadení orgánov územnej samosprávy je právomoc ústavného súdu
subsidiárna.
Procesné pravidlá kontroly ústavnosti právnych predpisov vychádzajú z viacerých princípov
kontroly ústavnosti procesnoprávneho charakteru, ktoré sú úzko spojené so všeobecnými princípmi
samotného obsahu kontroly ústavnosti právnych predpisov. Všeobecné princípy obsahu kontroly
ústavnosti právnych predpisov je možné vyvodiť z konkrétnej rozhodovacej činnosti Ústavného súdu
Slovenskej republiky. Rozhodovanie Ústavného súdu Slovenskej republiky pri posudzovaní súladu
právnych predpisov vychádza z modelu právneho štátu. Z koncepcie právneho štátu vyplývajú ďalšie
23
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požiadavky kladené na právne predpisy a metódy aplikácie ústavy, ktoré Ústavný súd Slovenskej
republiky používa pri kontrole ústavnosti právnych predpisov. Tieto požiadavky vychádzajúce z modelu
právneho štátu, ktoré sú kladené na právne predpisy, sa premietajú do viacerých zásad (princípov):
•
Zákaz porušovania princípu deľby moci. Zmysel princípu deľby moci spočíva v tom, aby
sa zabránilo panstvu ľubovôle a to cez systém vzájomných bŕzd a rovnováh. Teda, aby
žiadna z týchto mocí nemohla prekročiť hranice ustanovené právom bez toho, aby nebola
27
účinne obmedzovaná ostatnými mocami. Ako príklad uvádzame Nález Ústavného súdu
Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 16/95, v ktorom Ústavný súd SR vyjadril názor, že:
„v právnom štáte kompetencie, práva a povinnosti a zákonom upravené postupy orgánov štátu
vytvárajú nevyhnutný predpoklad pre ústavnú rovnováhu. Jej súčasťou je i systém deľby moci
na zákonodarnú, výkonnú a súdnu moc, ktoré sú v parlamentnej demokracii autonómne a
vzájomne prepojené len väzbami ústavnej kontroly a spolupráce. Z princípu ústavnej
rovnováhy vyplýva, že ani zákonodarca nemôže voľne disponovať s jednotlivými zložkami
moci v štáte. Aj zákonodarný orgán je viazaný ústavou a jej princípmi, ktorých zmenu ústava
nepripúšťa, lebo majú konštitutívny význam pre demokratickú povahu Slovenskej republiky tak,
28
ako je to deklarované v čl. 1 Ústavy Slovenskej republiky.“
•
Rešpektovanie ústavných limitov pri prijímaní právnych predpisov. Tento princíp
znamená, že právne normy obsiahnuté v ústave sú záväzné pre každý legislatívny
29
orgán. Z rozhodovacej činnosti Ústavného súdu ako príklad uvádzame Nález Ústavného
súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 4/00. Ústavný súd v náleze uviedol:
„Ústavný súd síce uznáva, že zákonodarca môže uplatniť svoje zákonodarné oprávnenia
autonómne, suverénne, ale na druhej strane táto suverenita má limit v nevyhnutnosti ochrany
základných práv a slobôd. Tento limit bol prekročený tak, že zákonodarca vychádzajúc zo
svojej suverénnej pozície prijal zákon o vrátení majetku, ktorý, okrem dovolenej a od úvahy
zákonodarcu závislej reštitúcie, obsahuje aj normu porušujúcu právo obsiahnuté v čl. 20
ústavy.
Prvou požiadavkou zákona (s existenciou ktorého ráta čl. 20 ods. 4 Ústavy SR) je preto
určenie orgánu oprávneného uskutočniť vyvlastnenie alebo nútené obmedzenie vlastníckeho
práva. Ďalšími ústavou určenými požiadavkami na takýto zákon je, že k vyvlastneniu alebo
nútenému obmedzeniu vlastníckeho práva je možné siahnuť len vo verejnom záujme, v
nevyhnutnej miere a za primeranú náhradu. Takýmito zákonmi v právnom poriadku Slovenskej
republiky je zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) v znení neskorších predpisov, ako aj zákon č. 40/1961 Zb. o obrane Československej
socialistickej republiky v znení neskorších predpisov.
K porušeniu čl. 20 ods. 4 ústavy by preto mohlo dôjsť len vtedy, ak takýto zákon národnej rady
nespĺňa podmienky tohto článku (alebo aspoň niektoré z nich).
Ústavné limity určené pre vyvlastnenie dovoľujú národnej rade len prijať zákon, ktorý by upravil
jeho zákonné predpoklady. Splnenie týchto predpokladov však musí byť preskúmateľné v
konaní, zaručujúcom ich objektívne posúdenie. Toto konanie je zásadne administratívne, t. j.
patrí do výkonnej moci, ale v zmysle čl. 46 ods. 2 ústavy je zákonnosť tohto konania
preskúmateľná aj súdnou mocou, pretože vyvlastnenie sa týka základného práva (vlastníckeho
30
práva).“
K uvedenej problematike sa vyjadril ústavný súd aj v náleze sp. zn. PL ÚS 38/95:
„Príkazy ústavných noriem obsiahnuté v jednotlivých článkoch Ústavy Slovenskej republiky je
však potrebné rešpektovať pri prijímaní každého zákona Národnej rady Slovenskej republiky,
a to bez ohľadu na to, či ide o zákon, ktorým sa určité spoločenské vzťahy upravujú po
prvýkrát alebo o zákon, ktorým sa len mení, prípadne dopĺňa už predtým existujúca zákonná
31
úprava určitých spoločenských vzťahov.“
•
Zákaz retroaktivity právneho predpisu. Princíp zákazu retroaktivity právneho predpisu
32
vychádza z požiadavky právnej istoty, ktorá je imanentnou súčasťou právneho štátu. Pre
tento princíp uvádzame ako príklad Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn.
PL. ÚS 36/95. Ústavný súd v náleze uviedol:
„V ústavnom poriadku Slovenskej republiky všeobecný zákaz spätného pôsobenia
právnych predpisov alebo ich ustanovení možno odvodiť z čl. 1 Ústavy Slovenskej
republiky, podľa ktorého je Slovenská republika právnym štátom. K imanentným
27
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znakom právneho štátu neodmysliteľne patrí aj požiadavka (princíp) právnej istoty a
ochrany dôvery občanov v právny poriadok, súčasťou čoho je i zákaz spätného
(retroaktívneho) pôsobenia právnych predpisov, resp. Ich ustanovení. V podmienkach
demokratického štátu, kde vládnu zákony a nie subjektívne predstavy ľudí a z požiadavky
právnej istoty jednoznačne vyplýva záver, že právny predpis, resp. jeho ustanovenia
pôsobia iba do budúcnosti a nie minulosti. V prípade ich spätného pôsobenia by sa
vážne porušila požiadavka na ich bezrozpornosť, ďalej na všeobecnú prístupnosť
(poznateľnosť), čím by nevyhnutne dochádzalo k situácii, že ten kto postupuje podľa
práva, by nemal žiadnu možnosť zoznámiť sa s obsahom budúcej právnej normy, ktorá by
napríklad jeho konanie podľa platného práva v minulosti vyhlásila za protiprávne, resp. za
právne neúčinné. To by teda znamenalo, že jednotlivé subjekty práva by nemali istotu, či ich
konanie podľa platného a účinného práva v dobe, kedy došlo k nemu, nebude neskoršie (po
prijatí nového právneho predpisu) a ex tunc posudzované ako protiprávne alebo právne
neúčinné, s vylúčením ochrany nimi riadne nadobudnutých práv v minulosti (v súlade s
33
platnou a účinnou právnou úpravou).“
•
Rešpektovanie inštitútu nadobudnutých práv. Aj tento princíp vychádza z požiadavky
34
právnej istoty a je úzko spojený s princípom zákazu retroaktivity právneho predpisu. Ako
príklad uvádzame Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 16/95:
„S inštitútom právnej istoty v právnom štáte úzko súvisí požiadavka zachovania legálne
nadobudnutých práv. Vo všeobecnom vyjadrení to znamená, že nikomu nemožno odňať
jeho riadnym spôsobom nadobudnuté práva na základe neskoršie vydaného právneho
predpisu. Zo širšieho hľadiska túto požiadavku treba chápať tak, že je neprípustné odňať
nadobudnuté práva, resp. ich obmedziť ex tunc, t. j. do minulosti, pred účinnosťou nového
zákona. Táto požiadavka ako imanentná súčasť právnej istoty sa vzťahuje predovšetkým
na základné práva a slobody, ktoré sú v zmysle čl. 12 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky
neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné. V kontexte s tým nie je možná
jednostranná zmena alebo zrušenie súkromnoprávnej zmluvy, čo vyplýva nielen z jej
podstaty, ako výsledku dohody zmluvných strán, ale i z podstaty uznávanej požiadavky
35
zachovania riadne nadobudnutých práv.“
•
Uplatnenie spravodlivosti alebo modifikovanej rovnosti. Pokiaľ ide o uplatňovanie tohto
princípu, znamená to, že legislatívny orgán môže legitímne zvýhodniť určitý okruh
subjektov alebo spoločenských vzťahov, ale za podmienky, že bude dodržaný ústavný
36
zákaz diskriminácie.
K tomuto princípu sa vyjadril Ústavný súd napr. v Náleze
Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 10/02.
„Ústavný súd vychádzal pri svojom rozhodovaní z toho, že zákonná úprava, ktorá „zvýhodňuje“
určitú skupinu osôb, nemôže byť len z tohto dôvodu označená za takú, ktorá porušuje princíp
rovnosti. Zákonodarca však musí zvážiť, či je dôvod na takéto „zvýhodnenie“, čo je jeho
cieľom, a medzi takýmto cieľom a v zákone zakotveným zvýhodnením musí byť vzťah
primeranosti. Ústavný súd je toho názoru, že v oblasti hospodárskych, sociálnych, kultúrnych a
menšinových práv sú zásahy zvýhodnenia vo vyššie uvedených hraniciach primeranosti nielen
akceptovateľné, ale niekedy aj nevyhnutné, aby sa odstránili prirodzené nerovnosti medzi
rôznymi skupinami ľudí. Potvrdzuje to aj samotná ústava, ktorá pri niektorých základných
právach priamo predpokladá zvýhodnenie niektorých skupín fyzických osôb (žien, mladistvých,
zdravotne postihnutých) a tomuto zvýhodneniu týmto dáva ústavný základ.
Vychádzajúc z vyššie uvedeného ústavný súd dospel k záveru, že zvýhodnenie určitej skupiny
fyzických osôb formou osobitnej právnej úpravy oproti ostatným fyzickým osobám z dôvodu ich
špecifických, často znevýhodňujúcich vlastností nie je diskrimináciou ostatných fyzických osôb,
ale naopak zabezpečením ústavného princípu obsiahnutého v čl. 12 ods. 2 ústavy a v čl. 3
37
ods. 1 Listiny.“
38
•
Presnosť a zrozumiteľnosť textu právneho predpisu. Ako príklad uvádzame Nález
Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 19/98, v ktorom Ústavný súd
Slovenskej republiky vyjadril názor, že:
„Princíp právneho štátu proklamovaný v čl. 1 ústavy je základným ústavnoprávnym princípom
v Slovenskej republike. Ak zákonodarný orgán nepostupuje v súlade s inými ustanoveniami
ústavy, poruší tým aj princíp ústavnosti vyplývajúci z čl. 1 ústavy. Národná rada ako
33
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zákonodarný orgán je viazaná kritériami ústavnosti v rovnakej miere ako ostatné orgány
verejnej moci v Slovenskej republike (čl. 2 ods. 2 ústavy). Pri uplatňovaní svojej zákonodarnej
pôsobnosti môže prijať zákon, pokiaľ ním neprekročí ústavou daný rámec. Požiadavka, aby
všeobecne záväzné právne predpisy spĺňali kritéria zrozumiteľnosti, a to osobitne vtedy, ak sa
nimi zakazujú určité formy správania sa, predstavuje významný faktor eliminovania možnosti
ich svojvoľného, účelového, nejednotného alebo iného nežiaduceho vykladania a uplatňovania
príslušnými orgánmi verejnej moci (právny predpis má presne definovať správanie sa
39
príslušných subjektov, ktoré chce obmedziť).“
Pri kontrole ústavnosti právnych predpisov ústavný súd Slovenskej republiky prijal aj
interpretačné metódy, ktoré využíva pri posudzovaní ústavnosti konkrétneho právneho predpisu. Ide
najmä o tieto interpretačné metódy:
•
Ústavná konformita výkladu. Prichádza do úvahy vtedy, ak je možné ustanovenie
právneho predpisu vykladať viacerými spôsobmi a prednosť má ústavnokonformný
40
výklad. Ústavný súd to uviedol vo svojom Náleze sp. zn. PL ÚS 15/98:
„V situácii, keď právnu normu možno vysvetľovať dvoma spôsobmi, pričom jeden výklad je v
súlade s ústavou a medzinárodnými dohovormi podľa čl. 11 ústavy a druhý výklad je s nimi v
nesúlade, nejestvuje ústavný dôvod na zrušenie takej právnej normy. Všetky štátne orgány
majú vtedy ústavou určenú povinnosť uplatňovať právnu normu v súlade s ústavou (čl. 152
41
ods. 4).“
•
Medzinárodnoprávna konformita výkladu. Táto interpretačná metóda vyžaduje, aby
Ústavný súd SR posúdil text napadnutého právneho predpisu s potrebou plnenia
42
medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky. Z rozhodovacej činnosti Ústavného
súdu SR ide o uznesenie sp. zn. PL. ÚS 44/03:
„Článok 1 ods. 2 ústavy sa týka všetkých medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky bez
ohľadu na ich obsah a ustanovuje povinnosť ich plnenia. Každý medzinárodný záväzok
Slovenskej republiky má svoj konkrétny obsah (znenie) zahrnutý buď v medzinárodnej zmluve,
medzinárodnej obyčaji, alebo v inom prameni medzinárodného práva. V dôsledku toho sa
príslušná vnútroštátna právna úprava (zákon) môže dostať do nesúladu s takýmto
medzinárodným záväzkom a o takomto ich nesúlade je ústavný súd oprávnený aj konať v
konaní o súlade právnych predpisov (za predpokladu, že sú splnené aj iné podmienky tohto
konania). Vnútroštátna právna úprava (v konkrétnom prípade ustanovenia § 1 ods. 2 a 3, § 3a
ods. 1, § 3b ods. 1 a § 3c ods. 1 a 2 zákona č. 136/2003 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon
Národnej rady Slovenskej republiky č. 308/1993 Z. z. o zriadení Slovenského národného
strediska pre ľudské práva) sa však nemôže dostať do nesúladu s čl. 1 ods. 2 ústavy, keďže
ustanovenie tohto článku ústavy nezahŕňa znenie žiadneho konkrétneho medzinárodného
43
záväzku.“
•
Komplexnosť právnej úpravy a to jednak z pohľadu ústavy a jednak z pohľadu
posudzovaného právneho predpisu, to znamená, že Ústavný súd Slovenskej republiky
posudzuje príslušné ustanovenie ústavy v kontexte aj iných ustanovení ústavy a obdobne
44
posudzuje aj namietané ustanovenie právneho predpisu. Na tomto mieste uvádzame
Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. I. ÚS 54/00. K tejto interpretačnej
metóde Ústavný súd SR vo svojom náleze uvádza:
„Ústavný súd Slovenskej republiky všeobecne záväzné nariadenie posudzuje ako celok, teda
45
všetky jeho ustanovenia v kontexte celej normy.“
•
Test proporcionality a primeranosti právnej úpravy obsiahnutej v právnom predpise. Táto
interpretačná metóda znamená, že Ústavný súd SR musí posúdiť rovnováhu
protikladných záujmov obsiahnutých v právnej norme, ako aj vzťah primeranosti medzi
cieľom právnej úpravy a prostriedkami, ktoré sú v právnom predpise využité na jeho
46
dosiahnutie. Na tomto mieste sme sa rozhodli ako príklad uviesť Uznesenie Ústavného
súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 3/00, v ktorom Ústavný súd SR uviedol:
„Z princípu právneho štátu vyplýva aj ochrana oprávnenej dôvery občanov v právny poriadok.
Zásadne sa ochraňuje dôvera v to, že zákonné právne následky späté s uzavretými
skutkovými stavmi sa uznávajú (zostávajú uznané). Ochrana dôvery neprichádza do úvahy
tam, kde by dôvera v určitý právny stav nebola vecne zdôvodnená, t. j. ani princíp právneho
39
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štátu nechráni občana pred každou subjektívne chápanou stratou dôvery alebo pred každým
sklamaním.
Zákonodarca musí aj pri zmene chráneného právneho postavenia – aby zásah bol
ústavnoprávne prípustný – vychádzať z princípu proporcionality, ktorý je vlastný právnemu
štátu. Tento princíp predovšetkým znamená primeraný vzťah medzi cieľom (účelom)
sledovaným štátom a použitými prostriedkami. V týchto súvislostiach cieľ (účel) sledovaný
štátom smie byť sledovaný; prostriedky, ktoré štát použije, smú byť použité; použitie
prostriedkov na dosiahnutie účelu je vhodné; použitie prostriedkov na dosiahnutie účelu je
potrebné a nevyhnutné.
V prípade rozsiahleho a zložitého zákona s osobitným účelom, ktorý jednotlivcovi zaručuje
určité právne možnosti (napr. v tomto prípade oprávneným osobám po splnení zákonom
ustanovených podmienok vydanie nehnuteľnosti späté s restitutio in integrum), nemožno
namietať, ak zákonodarca neskôr zavedie určité obmedzujúce pravidlá, ktoré sú v súlade s
pôvodným účelom a s pôvodnou koncepciou zákona, ktoré sa však spočiatku prehliadli alebo
nedocenili, t. j. zákonodarca ich zavedie, akonáhle si na základe skúseností z uplatňovania
zákona urobil jasný záver o nevyhnutnosti takýchto pravidiel, aj vtedy, keď to bude
47
nevýhodnejšie pre niekoho, kto bol pôvodnou úpravou zvýhodnený.“
4

ZÁVER

Právne princípy predstavujú dôležitý prvok systému práva. Nachádzajú svoje uplatnenie tak
v oblasti tvorby práva, ako aj v oblasti aplikácie a interpretácie práva. Z určitých princípov vychádza aj
naša ústava. Na týchto ústavných princípoch, princípoch demokratického konštitucionalizmu, je
budovaný tak náš demokratický systém, ako aj celý právny poriadok. S právnymi princípmi, resp.
s ústavnými princípmi je spojené množstvo otáznikov a prebieha veľa diskusií vo vedeckých kruhoch.
Máme za to, že ústavné princípy majú pre tvorbu práva obrovský význam. Majú veľký vplyv, sú pre
tvorbu práva záväzné. Sme toho názoru, že je potrebné ich zakotvenie v ústave, nakoľko výrazným
spôsobom ovplyvňuje ústavnosť tvorby právnych predpisov. S tým súvisí uplatňovanie princípu
ústavnosti tvorby právnych predpisov, ako aj ich uskutočňovanie v spoločenskej praxi. Obsahom
princípu ústavnosti je zabezpečenie súladnosti právneho poriadku štátu s ústavou. To prirodzene
predpokladá aj existenciu hierarchicky usporiadaného súboru právnych noriem s akceptáciou ústavy
ako základného zákona štátu najvyššej právnej sily. Ide najmä o normotvornú činnosť štátnych
orgánov, ktorá sa v súlade so zásadou ústavnosti nesmie dostať do rozporu so samotnou ústavou.
Podľa nášho názoru princíp ústavnosti v tvorbe práva má vplyv na ďalší rozvoj právneho poriadku
a jeho zdokonaľovanie. S princípom ústavnosti tvorby práva súvisí princíp zvrchovanosti zákona
a hierarchické usporiadanie právnych predpisov. Ústavná regulácia tvorby práva súvisí aj
s problematikou legislatívnej právomoci a jej zákonnou delegáciou. Pre tvorbu práva sú koncipované
určité právne pravidlá zakotvené v ústave. Zastávame názor, že posilňovanie zákonnosti a ústavnosti
pozitívne vplýva na zdokonaľovanie právneho poriadku. S princípom ústavnosti v tvorbe práva je
spojená kontrola ústavnosti právnych predpisov, ktorú vykonáva Ústavný súd SR v konaní podľa čl. 125
ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. o súlade právnych predpisov. V príspevku sme sa
pokúsili načrtnúť tiež uplatňovanie princípu ústavnosti pomocou konštantnej judikatúry Ústavného súdu
Slovenskej republiky. Zovšeobecnením rozhodovacej činnosti ústavného súdu sme dospeli k názoru, že
kvalita ústavnej regulácie tvorby práva súvisí s uplatňovaním princípu ústavnosti tvorby právnych
predpisov ako bezvýhradného dodržiavania ústavných noriem, ktoré regulujú tvorbu práva.
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DEFICIT DEMOKRACIE V EÚ
Milan Kočan
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta
Abstrakt: Článok sa venuje vo svojej prvej časti samotnému pojmu demokracia a jeho súčasnému
vnímaniu z pohľadu Európskej únie. Má na zreteli odpovede na otázky, ktoré sú s ním úzko spájané
a ktoré vytvárajú priestor na ďalšie úvahy súvisiace s pojmom demokracia. Samotný pojem je
definovaný aj za pomoci demokratických zásad existujúcich v Európskej únii. Nasledujúca časť
príspevku analyzuje postavenie vybraných orgánov Európskej únie a zaoberá sa ich priamym, či
nepriamym vplyvom na deficit demokracie v Európskej únii.. Záver článku je venovaný názorom ,
možným riešeniam odstraňujúcim deficit demokracie v Európskej únii a úvahám o zdravo fungujúcej
spoločnosti.
Kľúčové slová: demokracia, zásada rovnosti, Európska únia, priama demokracia, Európsky parlament,
Lisabonská zmluva
Abstract: In the first part, the article deals with the concept of democracy and current perception of the
European Union. It answers to questions that are closely associated with this article and creates the
space for additional considerations related to the concept of democracy. The notion is defined as using
the existing democratic principles in the European Union. The following section analyzes the
contribution of the selected position of the Union addresses and their direct or indirect impact on the
democratic deficit in the European Union. Conclusion of the article is devoted to the opinions, possible
solutions for removing the democratic deficit in the european Union and a reflection of a healthy
functioning society.
Key words: democracy, principle of equality, European union, direct democracy, European parliament,
Treaty of Lisbon

1

ÚVOD

Demokracia v Európskej únii? Čo si treba pod týmto pojmom predstaviť? Je to spoločenský,
politický systém v ktorom žijú vedľa seba národy Európy? Prostriedok ktorý má napomôcť k prosperite,
stabilite a rozvoju na starom kontinente? Spôsob vlády, ktorý prinesie blahobyt ľuďom v tejto časti
sveta? Je vôbec Európska únia garantom demokracie a napomáha svojou činnosťou k jej ďalšiemu
pozdvihnutiu alebo naopak prispieva svojou činnosťou k jej deficitu? Odpovede na tieto, ako aj ďalšie
otázky sú predmetom tohto článku, ktorý má svojim obsahom napomôcť k objasneniu problematiky
deficitu demokracie v Európskej únii.
2

POJEM DEMOKRACIA V PRIESTORE EÚ

Demos, ľud, kratein, vládnuť, teda vláda ľudu. Tak znie preklad dvoch gréckych slov z ktorých
poznáme dnes tak všeobecne používaný pojem demokracia. V tejto forme politického zriadenia je
zdrojom všetkej moci už vyššie spomínaný ľud, kde sa menšina v rámci daných politických štruktúr
podriaďuje rozhodnutiam väčšiny a táto väčšina je zároveň zaviazaná k rešpektovaniu neodobrateľných
práv väčšiny. Táto, ako aj mnohé iné teórie nám napomáhajú porozumieť na základe akého princípu
funguje systém demokracie.
Prvá známa demokracia, antická, ktorá by sa určitým spôsobom dala porovnať s dnešnou
formou demokracie, vznikla v gréckych mestských štátoch, polis (Atény, Sparta, Olympia, Delfy atď.) a
trvala približne 100 rokov – od polovice piateho do polovice štvrtého storočia pred naším letopočtom,
avšak vzťahovala sa iba na slobodných mužov, ktorí mali občianstvo mestského štátu. Občianske
práva, vyplývajúce z tohto politicko-spoločenského zriadenia, sa nevzťahovali na časť slobodných
mužov, na ženy, deti, prisťahovalcov, cudzincov a na otrokov. Z pôvodne priamej antickej demokracie
sa postupom času vo väčších gréckych mestských štátoch (najmä v Aténach) vyvinula demokracia
zastupiteľská, ktorá sa potom uplatnila aj v politickom systéme rímskej republiky a ktorú môžeme do
istej miery prirovnať k forme demokracie akú poznáme v Európe dnes.
V súčasnosti je pre demokraciu v Európskej únii charakteristické deklarovanie a dodržiavanie
viacerých demokratických zásad. Tieto zásady tvoria základný rámec fungovania EÚ, ako organizácie
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postavenej na prvkoch demokracie. Jednou z takýchto zásad napomáhajúcich vymedziť samotný pojem
demokracia v EÚ je zásada rovnosti.
Táto zásada je garantovaná v samotnom ustanovení čl. I-45 Zmluvy o Ústave alebo v článku 2
Zmluvy o Európskej Únii. Táto zásada patrí medzi zásady, ktoré sú spoločné pre ústavy všetkých štátov
Európskej únie a je jednou z obecných zásad práva Únie. Článok 6 ods. 3 ZEU výslovne stanovuje, že
základnými právami, ktoré ,,vyplývajú z ústavných tradícii spoločných členských štátov, tvoria obecné
1
zásady práva Únie“.
Zásada rovnosti predstavuje svojím vymedzením určité pravidlo demokratického fungovania,
ktoré má zabrániť orgánom štátnej moci a orgánom Únie v rozdielnom zaobchádzaní s jednotlivcami
alebo skupinami jednotlivcov bez objektívneho a legitímneho dôvodu. Ako jedna zo základných zásad
práva Únie má zásada rovnosti význam kontrolný a to v tom zmysle, že bráni orgánom a inštitúciám
v arbitrárnom konaní. Táto zásada rovnosti, tvorí jeden zo základných pilierov, napomáhajúcich
odstrániť neprajné názory poukazujúce na deficit demokracie v EÚ. Predmetná zásada bola uznaná aj
samotným Súdnym dvorom vo viacerých rozsudkoch (1/72 Frilli, 152/73 Sotgiu, 168/82 ECSC, 15/95
EARL, 292/97 Karlsson a iné).
Zásada rovnosti priamo súvisí s otázkou občianstva Únie a osobami, ktoré majú štátnu
príslušnosť členských štátov. Podľa ustanovení Lisabonskej zmluvy je občanom Únie každá osoba,
ktorá má štátnu príslušnosť členského štátu a zároveň treba dodať, že občianstvo Únie doplňuje
občianstvo členského štátu, nenahradzuje ho. Týmto ustanovením je stanovená povinnosť orgánov,
inštitúcií a iných subjektov Únie, aby zaobchádzali s občanmi Únie rovným spôsobom, a zároveň je
garantované právo občanov Únie na rovné zaobchádzanie zo strany orgánov, inštitúcií a iných
subjektov Únie. Zásada rovnosti sa tak dostáva do vzťahu vertikálnej povahy ,,občan - Únia“, v ktorom
je konkretizovaná v podobe povinnosti zaobchádzať s občanmi Únie rovným spôsobom
a zodpovedajúceho práva občanov Únie na rovné zaobchádzanie.
Zásada rovného zaobchádzania znamená, že orgány, inštitúcie a iné subjekty Únie nesmú pri
2
svojej činnosti svojvoľne rozlišovať medzi občanmi Únie.
Zárodky občianstva Únie sa prvý krát začali objavovať už v roku 1974 na summite v Paríži, kde
prebehla diskusia o možnosti priznať občanom členských štátov Európskeho hospodárskeho
spoločenstva špeciálne práva. Napriek tlakom zo strany Európskeho parlamentu smerujúcim
k zavedeniu európskeho občianstva, sa vedúci predstavitelia členských štátov zhodli na prijatí tzv.
vhodných opatrení pre posilnenie a podpory identity a image na zasadnutí Európskej rady v roku 1984,
aby až v roku 1992 Maastrichtská zmluva zaviedla tento pojem ,,občianstvo Únie“. Podľa ustanovení
tejto zmluvy sa vyslovene píše, že každý príslušník členského štátu sa stáva občanom Únie. V roku
1997 boli Amsterdamskou zmluvou dodatočne doplnené ustanovenia, že občianstvo Únie doplňuje
a nie nahradzuje štátnu príslušnosť členského štátu tak, ako to bolo spomenuté vyššie.
3

VYBRANÉ ORGÁNY EÚ A ICH VPLYV NA DEMOKRACIU V EURÓPSKEJ ÚNII

Pri pojme demokracia, v spojitosti s Európskou úniou v súčasnosti, je viac ako potrebné hneď
dodať, že ide o zastupiteľskú formu demokracie. Pod reprezentatívnou alebo zastupiteľskou formou
demokracie si je potrebné predstaviť ľud, ktorý vykonáva svoju rozhodovaciu moc v štáte
prostredníctvom svojich slobodne zvolených zástupcov. Základným nástrojom, ktorý nám napomáha
k identifikovaniu reprezentatívnej demokracie je, zákonodarný zbor volený priamo občanmi. V tomto
prípade hovoríme o Európskom parlamente. Európska únia je, ale v tomto smere systémom sui
generis, pretože sa v nej prejavujú princípy zastupiteľskej demokracie na dvoch úrovniach.
Konkrétne na prvej úrovni sa vytvára zastupiteľský orgán volený priamo občanmi na základe
proporcionálneho systému v rámci jednotlivých štátoch.
Druhá úroveň zastupiteľskej demokracie sa prejavuje v národných parlamentoch, ktoré
delegovali niektoré zo svojich právomocí na orgány Únie. Avšak ich výkon je pod kontrolou vlád. Z čoho
nám vyplýva, že iba v tomto modifikovanom zmysle môžeme hovoriť, že Únie je založená na
reprezentatívnej forme demokracie.
Dve úrovne zastupiteľskej demokracie v Únii majú za následok aj ďalšie neštandardné
postavenie Európskeho parlamentu, na rozdiel od postavení vnútroštátnych parlamentov, v tzv. starých
demokraciách. Európsky parlament vykonáva len časť právomocí bežného parlamentu, ako napríklad
právomoc kontrolnú (voči Komisii) a čiastočne legislatívnu právomoc.
Práve oklieštená legislatívna právomoc býva často krát poukazovaná nie len euroskeptikmi, ako
typický príklad deficitu demokracie v EÚ. Európsky parlament totiž nemá plnú zákonodarnú iniciatívu
a nie je suverénnym zákonodarcom, tak, ako to môžeme vidieť aj v čl. 225 Zmluvy o fungovaní
Európskej únie.
1
2

Čl. 6 ods. 3 Zmluva o Európskej Únii
Syllová, Pítrová, Paldusová a kol. Lisabonská smlouva. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, str. 61.
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Parlament sa okrem iného podieľa aj na právomoci rozpočtovej, zahraničnopolitickej a obrannej.
Zvyšné právomoci, ktoré sú inak bežné pre parlamenty členských štátov, ako orgánov zastupujúcich
priamo občanov, sú vykonávané inými orgánmi. Presnejšie Radou alebo Európskou radou, ktoré sú
súčasťou druhej úrovne zastupiteľského vzťahu.
Medzi ďalšie orgány EÚ, zastúpené predstaviteľmi členských štátov, patrí napríklad Európska
rada, Rada, Komisia. Medzi týmito jednotlivými orgánmi EÚ platí zásada otvoreného, transparentného a
pravidelného dialógu s reprezentatívnymi združeniami a s občianskou spoločnosťou, podľa ustanovení
Lisabonskej zmluvy. Táto zásada bola prijatá Lisabonskou zmluvou, aj ako reakcia na kritiku
demokratického deficitu Únie. Ustanovenia súvisia rovnako so snahou Komisie o dosiahnutie vyššej
efektívnosti a transparentnosti rozhodovania orgánov EÚ. Táto snaha sa prejavovala predovšetkým
okolo roku 2000 vydaním dokumentov pre dosiahnutie lepšej správy EÚ (European Governance).
Ďalším dôvodom zaradenia týchto ustanovení je pretrvávajúca kritika zo strany lobistov, ktorá
vyvstala na základe niektorých nezrozumiteľných a netransparentných spôsobov kontaktov orgánov
Európskej únie so zainteresovanými združeniami a s nimi súvisiacimi obvineniami z korporativistických
praktík. Ustanovenia majú za cieľ učiniť kontakty so záujmovými združeniami legitímnejšie, pri čom má
dôjsť aj k stanoveniu základných zásad a minimálnych štandardov ich realizácie.
V spomínanom ustanovení, ale chýba právomoc, či cieľ Európskej únie. Je to ustanovenie, ktoré
stanovuje spôsoby a štandardy výkonu právomocí Únie a tak ostáva na ďalšom pozorovaní a diskusiu,
či dôjde k dosiahnutiu požadovaného zámeru.
Ak chceme hovoriť viac o deficite demokracie v EÚ, prejavujúceho sa skrz orgány EÚ nesmieme
vynechať už spomínanú Radu a Komisiu.
Členovia Rady podľa prijatých ustanovení, majú možnosť hlasovania jednoduchou väčšinou
alebo kvalifikovanou väčšinou. Lisabonská zmluva rozšírila podstatným spôsobom počet vecných
oblastí, v ktorých sa hlasuje kvalifikovanou väčšinou, čím došlo k obmedzeniu možnosti jednotlivého
členského štátu rozhodnutie Rady vetovať. Hlasovanie kvalifikovanou väčšinou v Rade znamená mieru
zastúpenia jednotlivých štátov, ktorá je odvodená od počtu ich obyvateľov. Tento princíp vytvára
priestor pre jednoduchšie prehlasovanie menších štátov väčšími. Podľa medzinárodného práva má
každý suverénny štát jeden hlas a môže použiť veto v prípade nesúhlasu s daným návrhom. Na tomto
princípe funguje väčšina medzinárodných organizácií. Hlasovanie kvalifikovanou väčšinou, by tak malo
zaistiť demokratické rozhodovanie v rámci EÚ. V skutočnosti je, ale veľmi neefektívne a neumožňuje
rýchle rozhodovanie. Tento prístup kladie podstatne vyššie nároky na komunikáciu aj medzi
jednotlivými členskými štátmi . Vyvoláva nutnosť hľadať podporu pre svoje postoje a pri ich
presadzovaní v Rade. Taktiež zapojenie už spomínaného Európskeho parlamentu do rozhodovania
v celej rade nových oblastí formou riadneho legislatívneho procesu a procedúry súhlasu bude od
členských krajín i Rady vyžadovať nový prístup ku vzájomnej komunikácii s Európsky parlamentom.
V tomto prípade je, ale otázka demokracie sporná, aj z iného uhla. Prečo by štát nemohol byť
prehlasovaný ostatnými, pokiaľ dobrovoľne a demokraticky prijal „pravidlá hry“ a stal sa súčasťou
celku?
Európska Komisia, ako jeden z vrcholových orgánov Európskej únie by mohol tvoriť námet pre
ďalší príspevok s porovnateľným názvom ako tento článok. Podnetom by bol predovšetkým fakt
nevolených úradníkov nad ktorými ľudia – občania EÚ nemajú dohľad pomocou demokratických
mechanizmov, tvoriacich členov Komisie. Pri uvedomení si skutočnosti, že Komisia navrhuje nové
právne predpisy a predkladá ich na schválenie Parlamentu a Rade, spravuje rozpočet EÚ a prideľuje
finančné prostriedky alebo presadzuje uplatňovanie právnych predpisov EÚ (spoločne so Súdnym
dvorom), sú tieto podnety hádam viac, ako oprávnené.
4

NÁZORY A PODNETY K DEFICITU DEMOKRACIE V EÚ

V súčasnom období prechádza Európska únia podobne, ako aj zvyšok sveta zmenami, ktoré
majú turbulentné dôsledky na celú spoločnosť. Európska únia nepochybne potrebuje demokratizáciu,
predovšetkým v spojitosti s jej inštitúciami. S ohľadom na súčasný stav Európskej únie a celej
spoločnosti je nevyhnutné podporovať, zjednodušenie procesov, zefektívnenie činnosti orgánov
Európskej únie a odstránenie ich ťažkopádnosti, menej byrokracie, prehľadnosť a priamy prístup k
občanovi.
Otázka priameho prístupu k občanovi možno do istej miery súvisí aj s otázkou inštitútov priamej
demokracie a teda konkrétne s otázkou referenda. V užšom slova zmysle tento pojem znamená
skutočné rozhodovanie ľudu ako to ustanovil aj Ústavný súd SR : „referendum je ústavnoprávny inštitút,
3
ktorého účelom je zabezpečiť občanom štátu, aby bezprostredne spolupôsobil pri tvorbe štátnej vôle“.
Na európskej úrovni by sme mohli inštitút referenda chápať ako legitimačný nástroj, ktorý zvyšuje
3

BRÖSTL, A a kol.: Ústavné právo Slovenskej republiky, Plzeň: Aleš Čeněk 2010, str. 248
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legitimitu politických rozhodnutí avšak v súčasnej právnej úprave nenájdeme zmienku o referende,
ktoré by malo charakter celoeurópskeho všeľudového hlasovania. Samozrejme je pochopiteľné, že
takýto systém priamej demokracie by predstavoval závažný problém najmä z hľadiska rozdielnosti
právnych úprav referenda aj z hľadiska odlišnosti právnej kultúry v jednotlivých členských krajinách.
Referendum celoeurópskeho charakteru by bolo logisticky náročnou výzvou a vyžadovalo by
zjednotenie pravidiel členských štátov v tejto oblasti. Samotná Slovenská republika by sa musela
vysporiadať s nejednoznačnou a zároveň nedostatočnou úpravou inštitútu referenda v V. Hlave Ústavy
SR predovšetkým z hľadiska záväznosti a charakteru výsledkov takéhoto referenda.
Avšak predmetný deficit demokracie nemusí súvisieť iba so samotným inštitucionálnoprávnym
mechanizmom EÚ. Ak pokladáme deficit demokracie za niečo negatívne, v zdravo fungujúcej
spoločnosti nežiaduce, tak potom je potrebné dodať, že zdravo fungujúca spoločnosť nemusí súvisieť
so systémom demokracie ako takým dokonca vôbec. Nie je potvrdené ani vyvrátené, že tento systém je
najlepším. Platí všeobecne známa téza, že demokracia nie je najlepšie spoločenské zriadenie ľudí,
avšak nič lepšie sa nám zatiaľ nepodarilo vymyslieť. Filozofovia starovekého Grécka, ale aj neskorších
období hovoria o fungujúcej spoločnosti, ako takej, kde sa sleduje všeobecné dobro a blaho. Kde sa
nesleduje iba osobný prospech, kde sa nerozdeľuje obyvateľstvo, neizoluje jednotlivec a nevytvára
anonymozita. V zdravej spoločnosti sa neruší rozdiel medzi verejným a súkromným životom,
nedochádza k strate obyvateľstva o politický život a nevzniká individuálna hrozba amorality. Hovoria
o chorej spoločnosti, ako takej, kde chýba chcenie opustiť tzv. domácnosť, a diskutovať o verejných
otázkach, kde vzniká posadnutosť krátkodobými túžbami, kde je jednotlivec oberaný o vlastný čas, kde
sa presadzuje násilie, úplatkárstvo a kde sa nenaslúcha príkazom morálky. Možno ak dôjde k uvedeniu
týchto podnetov na pravú mieru, tak ani samotný deficit demokracie v EÚ nebude až tak absentovať pri
predstavách obyvateľstva o fungujúcej spoločnosti ako takej.
5

ZÁVER

Momentálne úvahy o Únii, aj pod vplyvom ekonomických súvislosti, ako o superštáte alebo
federácii nie sú podľa niektorých odborníkov zaoberajúcich sa otázkami Európskej únie veľmi na
mieste. Sprísňovanie dohľadu nad rozpočtami krajín by mohlo podľa nich viesť zbytočne iba
k radikalizácií už aj tak dosť vyostrenej situácie súvisiacej s týmito otázkami. Prístupové rokovania s
novými štátmi, je téma, ktorá by si zaslúžila osobitný priestor a ktorá nenasvedčuje o zvyšujúcej stabilite
do vnútra Únie. O demokratickom deficite je možné taktiež tvrdiť, že to nie je v prvom rade problém iba
technický a jeho odstránenie nie je behom na krátku trať. Možno v mnohých prípadoch ide iba
o odpoveď na jednoduchú otázku, a to či sme viac občanmi členských štátov EÚ alebo občanmi
Európy.
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OTÁZKY JURISDIKCIE1 V KONTEXTE RIEŠENIA ŠPORTOVÝCH
SPOROV
Tomáš Gábriš
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Príspevok poukazuje na základné problémy právomoci a príslušnosti pri rozhodovaní
športových sporov. Dochádza tu ku kompetenčnému konfliktu medzi všeobecným súdom,
rozhodcovským súdom na národnej úrovni (najmä Rozhodcovský súd SFZ), rozhodcovským súdom na
medzinárodnej úrovni (CAS), prípadnou športovou rozhodcovskou komisiou bez povahy
rozhodcovského súdu na národnej úrovni (najmä v rámci športového zväzu) a športovou
rozhodcovskou komisiou medzinárodnej športovej federácie (napr. Rozhodcovská komora FIFA).
Kľúčové slová: právomoc, príslušnosť, všeobecný súd, rozhodcovský súd, rozhodcovská komisia
Abstract: The article calls attention to fundamental problems of conflict of jurisdiction when deciding
sports disputes. There arises a conflict of jurisdiction between general courts, courts of arbitration at the
national level (Court of Arbitration of the SFA), international level (CAS in Lausanne), and arbitration
commissions – both at the national as well as international level (e.g. FIFA Dispute Resolution
Chamber).
Key words: jurisdiction, general court, court of arbitration, arbitration commission
1

ÚVOD

V príspevku riešime niekoľko základných a v literatúre doteraz neriešených otázok v súvislosti
s ochranou práv a oprávnených záujmov športových subjektov v procese riešenia športových sporov.
Ide najmä o otázky právomoci a príslušnosti jednotlivých orgánov riešenia športových sporov, ktoré by
sme mohli sformulovať nasledovne:
a) Je potrebné dodržať postup viacerých interných inštancií riešenia sporov predtým ako sa
možno obrátiť na súd?
b) Predstavuje konanie pred rozhodcovským súdom prekážku začatej veci?
c) Môže všeobecný súd konať napriek rozhodcovskej doložke, ktorú strany neuplatňujú?
d) Môže rozhodcovský súd rozhodovať o určovacej žalobe, pokiaľ má majetkový rozmer?
e) Ako sa určuje súdna príslušnosť v prípade sporov s cudzím prvkom?
f) Môže byť daná právomoc Rozhodcovskej komory FIFA alebo CAS napriek rozhodcovskej
doložke zakladajúcej právomoc Rozhodcovského súdu SFZ?
2

ROZHODCOVSKÁ KOMISIA ALEBO VŠEOBECNÝ SÚD?

Častým ustanovením v interných predpisoch športových organizácií je povinnosť primárneho
riešenia sporov prostredníctvom autonómneho orgánu rozhodovania sporov, často v podobe
rozhodcovskej komisie, ktorá nemá povahu rozhodcovského súdu podľa zákona o rozhodcovskom
konaní č. 244/2002 Z.z.. V praxi sa teda vyžaduje, aby sa akýkoľvek spor v športovej organizácii riešil
najprv cez rozhodcovskú komisiu, ktorá môže slúžiť aj na preskúmavanie prvostupňových rozhodnutí
orgánov danej športovej organizácie. Ponúka sa pritom otázka vzájomného vzťahu medzi konaním pred
všeobecným súdom a pred takouto rozhodcovskou komisiou, konkrétne či súd môže preskúmať
rozhodnutie orgánu, ak podľa interných predpisov existuje možnosť (povinnosť) interného preskúmania
jeho rozhodnutia rozhodcovskou komisiou.
Právomoc súdu preskúmať rozhodnutie orgánu športovej organizácie (najmä národného
športového zväzu ako občianskeho združenia) môžeme vyriešiť s poukázaním na § 15 zákona č.
83/1990 Zb. o združovaní občanov:
„(1) Ak člen združenia považuje rozhodnutie niektorého z jeho orgánov, proti ktorému už
2
nemožno podľa stanov podať opravný prostriedok, za nezákonné alebo odporujúce stanovám,
1
Pojem „jurisdikcia“ nie je legálnym pojmom v právnom poriadku SR. Používame ho tu pre zjednodušenie a ako spoločný pojem
pokrývajúci právomoc a príslušnosť, nakoľko v príspevku budeme pojednávať o oboch týchto aspektoch riešenia športových sporov.
V rámci právomoci budeme rozhodovať, či má spor rozhodovať súdny alebo iný orgán, a v rámci príslušnosti budeme určovať, ktorý
zo súdov je príslušným na rozhodovanie.
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môže do 30 dní odo dňa, keď sa o ňom dozvedel, najneskôr však do 6 mesiacov od rozhodnutia
3
požiadať okresný súd o jeho preskúmanie.
(2) Návrh na preskúmanie nemá odkladný účinok. Súd však môže v odôvodnených prípadoch výkon
napadnutého rozhodnutia pozastaviť.“
Prichádzajú tu do úvahy dve možnosti:
a) V súlade s citovaným ustanovením môže športový subjekt proti rozhodnutiu orgánu, pokiaľ
proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať iný interný opravný prostriedok (napr. na rozhodcovskú
komisiu), podať žalobu. Žaloba pritom nemá vo vzťahu k vykonateľnosti rozhodnutia prvostupňového
orgánu automaticky odkladný účinok. Iba v odôvodnených prípadoch môže súd výkon napadnutého
rozhodnutia pozastaviť.
Malo by pritom ísť o také rozhodnutie orgánu, ktoré znamená porušenie práva alebo stanov,
prípadne rozhodnutie, ktoré sa rozchádza so skutkovým stavom, či je iracionálne, ako to konštatovala aj
česká judikatúra (vychádzajúca z toho istého zákona č. 83/1990 Zb., stále platného aj v Českej
republike), v náleze Ústavného súdu ČR III.ÚS 2542/07 zo dňa 23. apríla 2009.
b) Druhou, komplikovanejšou situáciou, je prípad, ak nebude dodržaný postup podľa interných
predpisov, a teda ešte neprebehlo konanie pred interným preskúmavacím orgánom, napr. pred
rozhodcovskou komisiou. V prípade, že rozhodnutie je ešte preskúmateľné v rámci interných
predpisov športovej organizácie, súd by mal podanie odmietnuť, akoby šlo o istý druh delenej
právomoci.
Je pritom dôležité upozorniť na skutočnosť, že zákon o združovaní občanov pripúšťa
preskúmavanie rozhodnutí iba na návrh „člena združenia“. V praxi však často členmi športového
občianskeho združenia, ako napríklad národného športového zväzu, nie sú jednotliví športovci, ale iba
kluby, prípadne oblastné a regionálne zväzy. To má za dôsledok, že mnohé zo subjektov, o ktorých
právach sa na úrovni športového zväzu koná, sa nemôžu dovolávať ochrany podľa § 15. Mohli by sa
síce dovolávať toho, že nie sú členmi občianskeho združenia a občianske združenie teda nemá
právomoc rozhodovať o ich právach a povinnostiach, resp. ukladať im povinnosti, v praxi sa však
zvyčajne jednotlivci (hráči, tréneri a pod.) ako nečlenovia občianskeho združenia zmluvne zaväzujú
podriadiť sa kompetencii občianskeho združenia. Právomoc občianskeho združenia voči nim je
teda daná zmluvne.
Rovnaký problém vyvstáva aj v prípade športovej organizácie, ktorá nemá právnu formu
občianskeho združenia, ale napríklad obchodnej spoločnosti založenej za iným účelom než
podnikanie (to môže byť prípad športového klubu). Opäť platí, že jednotlivci (športovci, tréneri a pod.)
sa vo svojej zmluve s organizáciou zvyčajne zmluvne podriaďujú jej interným predpisom, a interné
predpisy pre nich platia z dôvodu zmluvného záväzku ich rešpektovania.
Je pritom otázne, či v oboch prípadoch – nečlenov (zmluvných partnerov) občianskeho
združenia, a zmluvných partnerov obchodnej spoločnosti – treba využiť všetky interné opravné
prostriedky predtým, ako sa poškodený bude môcť obrátiť so žiadosťou o súdnu ochranu na súd.
Nakoľko túto otázku v prípade športových organizácií vo forme obchodnej spoločnosti rovnako ako
v prípade nečlenov občianskych združení žiadny zákon výslovne nerieši (zákon o združovaní občanov
sa vzťahuje iba na občianske združenia a ich členov), platí, že kompetencie interného
preskúmavacieho orgánu, napr. zmienenej rozhodcovskej komisie upravuje iba interný predpis
športovej organizácie, záväzný na základe zmluvného záväzku rešpektovať tieto predpisy.
Nedodržanie interného preskúmavacieho konania (napr. vyžadujúceho obrátiť sa na
rozhodcovskú komisiu) je potom iba porušením tohto zmluvného záväzku, ktoré by v takomto
prípade mohlo mať za dôsledok uplatnenie interných sankcií za nedodržanie interných predpisov.
Súd v takomto prípade nemôže odmietnuť vo veci konať, pretože odmietnutie súdu konať vo
veci by znamenalo denegatio iustitiae. Zmluvné vzdanie sa práva súdnej ochrany (odkazom na
povinnosť obrátiť sa na rozhodcovskú komisiu podľa interných predpisov športovej organizácie), alebo
jeho „odklad“ v prospech rozhodcovskej komisie zvyčajne nespĺňa náležitosti rozhodcovskej doložky
podľa zákona o rozhodcovskom konaní č. 244/2002 Z.z., a preto je vzhľadom na základné ústavné aj
medzinárodné právo na súdnu ochranu neúčinným.
Ak v takejto situácii protistrana iniciuje konanie pred rozhodcovskou komisiou bez ohľadu na to,
že žalobca sa obrátil s návrhom na všeobecný súd, vyvstáva zaujímavá otázka vzájomného vzťahu
konania pred súdom a pred rozhodcovskou komisiou, a prípadnej možnosti všeobecného súdu
predbežným opatrením zakázať rozhodcovskej komisii rozhodovať, prípadne predbežným opatrením
odňať faktický účinok rozhodnutiu prvostupňového interného športového orgánu, ktorého rozhodnutie
2
Zákon výslovne hovorí o stanovách. Existuje totiž predpoklad, že takáto významná otázka bude riešená v stanovách športovej
organizácie a nie v inom predpise. Stanovy prijíma najvyšší orgán združenia. Názov „stanovy“ samozrejme nie je jediným kritériom
posúdenia, či táto požiadavka zákona o združovaní občanov bola naplnená.
3
Nejde o preskúmavanie v rámci správneho súdnictva, ale o všeobecné súdne konanie, napr. o určovacej žalobe, ak existuje
naliehavý právny záujem.
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bolo na súde napadnuté. Bolo by to aktuálne napríklad v prípade, ak by rozhodcovská komisia
rozhodovala vo veci, ktorá nepatrí do jej právomoci, a tým by udržiavala medzi stranami stav právnej
neistoty a zásahu do práv a oprávnených záujmov účastníkov konania. V obdobných prípadoch
rozhodovali zahraničné, britské súdy tak, že pripustili možnosť predbežným súdnym opatrením
zakázať rozhodovanie pred rozhodcovskou komisiou. V prípade Enderby Town FC Ltd v. The
Football Association(1971) síce súd nepovolil predbežným opatrením zakázať rozhodovanie pred
orgánom FA, ale to iba preto, že bol zle formulovaný návrh – žalobca žiadal iba aby súd umožnil
žalobcovi byť v konaní pred rozhodcovskou komisiou zastúpený, ale nespochybnil právomoc orgánu FA
na rozhodovanie. Predbežné opatrenie by teda bolo úspešné v prípade, že by sa žalobcovi podarilo
spochybniť právomoc tohto orgánu rozhodovať. V podobnom prípade Conteh v. Onslow-Fane (1975)
súd povolil predbežné opatrenie, ktorým zakázal Kontrolnej rade britského boxu rozhodovať vo veci,
4
v ktorej prebiehalo konanie pred High Court.
3

ROZHODCOVSKÝ SÚD ALEBO VŠEOBECNÝ SÚD?

Iné než postavenie rozhodcovskej komisie je postavenie rozhodcovských súdov podľa zákona č.
244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní (ďalej len „ZoRK“). Na medzinárodnej úrovni má takéto
postavenie Športový arbitrážny súd v Lausanne (ďalej len „CAS“), ktorého rozhodnutia majú povahu
5
rozhodcovských rozsudkov so silou súdnych rozhodnutí, a to na základe skutočnosti, že ide
o rozhodcovský súd kreovaný podľa švajčiarskeho práva.
6
Formálne rozhodcovské konanie predpokladá splnenie určitých podmienok, ktoré v SR upravuje
ZoRK. V prvom rade, právomoc rozhodcovského súdu je daná rozhodcovskou doložkou. Slovenská
prax, vrátane praxe Rozhodcovského súdu Slovenského futbalového zväzu pritom vyžaduje, aby súhlas
strán s rozhodcovským konaním bol vyjadrený výslovne. Od tejto požiadavky sa však odchyľuje prax
CAS, ktorý v posledných rokoch akceptuje ako rozhodcovskú doložku aj samotné ustanovenia stanov
(interných predpisov) športových organizácií, ktoré zakladajú pre spory svojich členov alebo inak
podriadených osôb právomoc CAS. Stačí teda, že sa na žalobcu (navrhovateľa) vzťahujú stanovy
uznávajúce právomoc CAS, a nie je už viac potrebné, aby strany právomoc CAS akceptovali v osobitnej
rozhodcovskej doložke.
Ešte do polovice roka 2008 pritom CAS vyžadoval podpísanú výslovnú rozhodcovskú doložku
na to, aby bola založená jeho právomoc (napr. v prípadoch 2004/A/676 Ismailia, či 2005/A/952 Ashley
Cole). Od roku 2008, konkrétne od prípadov 2008/A/1503 Clube Regatas, 2007/A/1370 & 1376 FIFA
Dodô, a 2008/A/1625 Rodrigo Souto, však už CAS netrvá na výslovnej rozhodcovskej doložke alebo
zmluve, odvolávajúc sa na čl. R47 pravidiel CAS. Túto novú prax navyše schválil svojím rozhodnutím
7
z januára 2010 aj švajčiarsky federálny tribunál ako najvyšší súd Švajčiarska.
Slovenská súdna prax však zatiaľ stále vyžaduje výslovnú rozhodcovskú doložku. Slovenské
súdy by preto zrejme odmietli uznať a pripustiť vykonateľnosť rozhodnutia CAS, ak by strana napadla
skutočnosť, že právomoc CAS je pochybná, pretože absentovala rozhodcovská doložka (§ 50 ods. 1
písm. a) ZoRK).
ZoRK navyše v porovnaní s právomocou CAS obmedzuje právomoc rozhodcovských súdov aj
tým, že ZoRK pozitívne a negatívne vymedzuje typy sporov, ktoré môžu rozhodcovské súdy
rozhodovať. Tento zákon konkrétne upravuje a pripúšťa:
a) rozhodovanie majetkových sporov vzniknutých z tuzemských a z medzinárodných
8
obchodnoprávnych a občianskoprávnych vzťahov, ak je miesto rozhodcovského
konania v Slovenskej republike, a to
b) len tých sporov, ktoré účastníci konania pred súdom môžu skončiť súdnym
9
zmierom.

4

BELOFF, M. - KERR, T. - DEMETRIOU, M.: Sports Law. Oxford: Hart Publishing, 1999, s. 248-249.
Tamže, s. 261. Rozhodol o tom švajčiarsky federálny tribunál v prípade Gundel v. FEI/CAS.
ŠTEVČEK, M.: Základné teoretické problémy a východiská rozhodcovského konania v Slovenskej republike. In: Aktuálne problémy
vo vývoji práva SR a ČR. Bratislava: VO PraF UK, 2008, s. 114-121.
7
Pozri http://arbitration.practicallaw.com/0-501-6227 (navštívené dňa 18.3.2012). K snahám o široký výklad právomoci CAS aj
v prípade olympijských sporov pozri MAZZUCCO, M. F. – FINDLAY, H.: Re-thinking the legal regulation of the Olympic regime:
envisioning
a broader
role
for
the
Court
of
Arbitration
for
Sport.
Dostupné
na
internete:
http://independent.academia.edu/MarcusMazzucco/Papers/337639/ReThinking_the_Legal_Regulation_of_the_Olympic_Regime_Envisioning_a_Broader_Role_for_the_Court_of_Arbitration_for_Sport
(navštívené dňa 18.3.2012).
8
V praxi sa odmieta arbitrabilita pracovnoprávnych sporov. Ak by teda bol športovec v pracovnoprávnom vzťahu k športovej
organizácii (napr. v prípade športovcov zamestnaných v Národnom športovom centre), rozhodovanie sporov v súvislosti
s pracovnoprávnym vzťahom by bolo vylúčené z právomoci rozhodcovského súdu.
9
Tieto prípady „špecifikuje“ § 99 Občianskeho súdneho poriadku (OSP) nasledovne: „Ak to povaha vecí pripúšťa, môžu účastníci
skončiť konanie súdnym zmierom.“ Prevažujúca mienka je taká, že zmier sa pripúšťa spravidla vo veciach, v ktorých sú účastníci
v typickom dvojstrannom pomere, ak hmotnoprávna úprava nevylučuje, aby si upravili vzťahy dispozitívnymi úkonmi. Pozri
5
6
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Výslovne je zakázané rozhodovať spory:
a) o vzniku, zmene alebo o zániku vlastníckeho práva a iných vecných práv k
nehnuteľnostiam,
b) o osobnom stave,
c) súvisiace s núteným výkonom rozhodnutí,
d) ktoré vzniknú v priebehu konkurzného a reštrukturalizačného konania.
Pomerne naliehavou je pritom sporná otázka, či rozhodcovský súd môže rozhodovať
o určovacích žalobách. Slovenské súdy doteraz odmietali právomoc rozhodcovských súdov
rozhodovať o určovacích žalobách, a to zvyčajne iba s poukázaním na to, že konanie o určovacej
žalobe nemožno skončiť zmierom, pretože určenie platnosti alebo neplatnosti je vraj určením
10
objektívneho faktu bez možnosti disponovať ním podľa vôle účastníkov. Súhlasíme však s názormi,
ktoré tvrdia, že rovnako aj pri žalobe na plnenie súd zvyčajne predbežne rieši otázku platnosti alebo
neplatnosti právneho úkonu (právneho dôvodu vzniku pohľadávky), a vtedy to nebráni arbitrabilite
11
takéhoto sporu. Preto máme za to, že aj spory o určenie by mali byť arbitrabilnými a mali by sa
považovať za spory, ktoré možno ukončiť zmierom. Do kompetencie rozhodcovského súdu by
preto malo patriť napríklad aj určenie neplatnosti skončenia zmluvného vzťahu medzi žalobcom
a žalovaným. Takýto spor má často (ale nie vždy) aj podstatný majetkový rozmer, a pokiaľ sa žaluje
o plnenie z takéhoto vzťahu, súd aj tak musí ako predbežnú otázku riešiť určenie platnosti alebo
neplatnosti skončenia vzťahu.
Zo slovenskej časopiseckej literatúry možno v tejto súvislosti citovať názor J. Hrivnáka, podľa
ktorého "v rozhodcovskom konaní o majetkových veciach zo súkromnoprávnych vzťahov sú prípustné
12
nielen žaloby na plnenie, ale tiež žaloby určovacie." Okrem toho sa aj Najvyšší súd ČR pod sp. zn. 29
Odo 1222/2005 výslovne vyjadril o arbitrabilite sporov o určenie:
"Přitom vzhledem k možným dopadům odstoupení od smlouvy do majetkových poměrů smluvních stran
Nejvyšší soud považuje i spor o určení neplatnosti odstoupení od smlouvy za spor majetkový. [...]
Vztahuje-li se tedy obecně rozhodčí doložka i na spor o platnost smlouvy (její vznik), není žádný důvod
proto, aby se nevztahovala na spor o další trvání, resp. zánik smlouvy. Důvodnou Nejvyšší soud
neshledává ani výhradu žalobkyně, podle níž je rozhodčí smlouva neplatná, jelikož by strany nemohly o
předmětu sporu uzavřít smír (§ 2 odst. 2 zákona)... V důvodech R 23/2007 přitom Nejvyšší soud
vysvětlil, že smír lze uzavřít i ve věcech o určení, zda tu právní vztah nebo právo je či není [§ 80
písm. c) o. s. ř.], když rozhodující pro zákonem vymezenou možnost uzavření soudního smíru jsou
pouze podmínky jeho přípustnosti (konkretizované podle zmíněných kritérií pro projednávanou věc).“
Toto rozhodnutie vychádza z českej právnej úpravy rozhodcovského konania v zákone o
rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů (zákon č. 216/1994 Sb.), z ktorého vyplýva, že podľa § 1
ods. 1: „Tento zákon upravuje rozhodování majetkových sporů nezávislými a nestrannými rozhodci a
výkon rozhodčích nálezů.“ Podľa § 2 zákona ďalej:
„(1) Strany se mohou dohodnout, že o majetkových sporech mezi nimi, s výjimkou sporů vzniklých v
souvislosti s výkonem rozhodnutí a incidenčních sporů, k jejichž projednání a rozhodnutí by jinak byla
dána pravomoc soudu, má rozhodovat jeden nebo více rozhodců anebo stálý rozhodčí soud (rozhodčí
smlouva).
(2) Rozhodčí smlouvu lze platně uzavřít, jestliže strany by mohly o předmětu sporu uzavřít smír.
(3) Rozhodčí smlouva se může týkat
a) jednotlivého již vzniklého sporu (smlouva o rozhodci), nebo
b) všech sporů, které by v budoucnu vznikly z určitého právního vztahu nebo z vymezeného okruhu
právních vztahů (rozhodčí doložka).
(4) Není-li v rozhodčí smlouvě uvedeno jinak, vztahuje se jak na práva z právních vztahů přímo
vznikající, tak i na otázku právní platnosti těchto právních vztahů, jakož i na práva s těmito právy
související.“
Český zákon teda výslovne pripúšťa rozhodovanie o určení platnosti právnych vzťahov, teda aj o
určovacích žalobách, ktoré súdna prax v spomenutom judikáte považuje za veci, ktoré možno skončiť
zmierom.
Odporúčali by sme preto de lege ferenda obdobne ako v Čechách vyriešiť jednoznačne túto
otázku v slovenskej právnej úprave spolu s otázkou arbitrability pracovnoprávnych sporov, alebo

WINTEROVÁ, A. a kol.: Civilní právo procesní. 6. vyd. Praha : Linde, 2011, s. 321. Rovnako DRÁPAL, L. – BUREŠ, J.: Občanský
soudní řád I. Praha : C. H. Beck, 2009, s. 643.
10
GYÁRFÁŠ, J.: Arbitrabilita sporov o určenie (ne)platnosti právneho úkonu. Dostupné na internete: http://www.lexforum.cz/302
(navštívené dňa 18.3.2012).
11
Tamže.
12
HRIVNÁK, J.: Základy arbitráže. Prvá časť - Prípustnosť arbitráže. In: Bulletin slovenskej advokácie, 2005, č. 3-4, s. 7-30.
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prípadne zmeniť existujúcu judikatúru tým smerom, aby súdy považovali aj spory o určenie za spory,
ktoré možno skončiť zmierom, ako to vyžaduje arbitrabilita sporov podľa § 1 ods. 2 ZoRK. V súčasnej
úprave a za súčasnej panujúcej judikatúry je totiž arbitrážne riešenie týchto sporov prakticky vylúčené.
Právomoc rozhodcovského súdu je teda v slovenských podmienkach daná iba v prípade
existencie výslovnej rozhodcovskej doložky, a ak predmet sporu nie je zákonom vylúčený z právomoci
rozhodcovských súdov (v praxi nesmie ísť o pracovnoprávnu vec a o určovaciu žalobu).
Pre vzájomný vzťah konaní pred rozhodcovským súdom a všeobecným súdom platí, že ak
bola vec predložená všeobecnému súdu a ten zistí existenciu rozhodcovskej doložky (napr. na základe
upozornenia jednej zo strán), súdne konanie zastaví. Aj dodatočne by bolo možné spochybniť
právomoc súdu rozhodnúť vo veci v prípade, že existovala platná rozhodcovská doložka. Ak by však
žiadna zo strán nežiadala konanie pred rozhodcovským súdom, resp. obe strany sa súhlasne
vyjadria, že netrvajú na rozhodcovskej doložke a želajú si rozhodnutie pred všeobecným súdom,
13
môže rozhodovať všeobecný súd.
Na druhej strane, ak prebieha konanie pred rozhodcovským súdom, prekážka začatej veci
znemožní začatie súdneho konania pred všeobecným súdom.
Rozhodnutie rozhodcovského súdu za dodržania všetkých podmienok ZoRK má právnu silu
rozsudku všeobecného súdu a môže byť zrušené súdom iba zo zákonom vymedzených dôvodov (§
40 ods. 1 ZoRK), najmä charakteru procesných pochybení.
4

PRÁVOMOC NÁRODNÉHO VŠEOBECNÉHO SÚDU V PRÍPADE SPORU S CUDZÍM
PRVKOM

V prípade, ak neexistuje platná rozhodcovská doložka, spor možno riešiť pred všeobecným
súdom. Ak však zmluvný vzťah obsahuje cudzí prvok, právomoc, resp. príslušnosť súdu sa určuje
podľa osobitných pravidiel v rámci európskeho kolízneho práva, alebo v prípade vzťahu prekračujúceho
dimenziu EÚ pravidlami zákona upravujúceho kolízne normy medzinárodného práva súkromného
a procesného.
14
Pravidlá určovania právomoci (príslušnosti) v obchodných a občianskych veciach sú v prípade
vzťahov s európskym rozmerom ustanovené v európskom nariadení č. 44/2001 o právomoci a o
uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (Brusel I). Z otázok občianskych a
obchodných vecí sa nariadenie neuplatní najmä na otázky osobného stavu, právnej spôsobilosti,
majetkových práv vyplývajúcich z manželského zväzku, dedenia, insolvenčného práva či
rozhodcovského konania. Na väčšinu majetkových športových súdnych sporov sa však toto nariadenie
bude vzťahovať.
V prípadoch mimo rozsahu pôsobnosti nariadenia Brusel I sa uplatnia pravidlá určovania
právomoci súdu podľa zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom (ďalej
len „ZMPSaP“). Slovenské pravidlá medzinárodného práva procesného v § 37 ZMPSaP sú pritom
podobné ako pravidlá v nariadení Brusel I.: „Ak ďalej nie je ustanovené inak, právomoc slovenských
súdov je daná, ak osoba, proti ktorej smeruje návrh (žaloba), má na území Slovenskej republiky
bydlisko alebo sídlo a ak ide o majetkové práva, ak tu má majetok.“ Toto pravidlo je koncipované širšie
ako úprava nariadenia Brusel I., najmä tým, že právomoc slovenských súdov je daná aj vtedy, ak
osoba, proti ktorej smeruje návrh, má na území Slovenskej republiky majetok.
Pravidlá určovania právomoci (príslušnosti) sú navyše osobitne upravené aj v niektorých
medzinárodných zmluvách, ktorým však v tomto príspevku nevenujeme bližšiu pozornosť.
Určenie štátu, súdy ktorého majú právomoc konať vo veci samej, však ešte nevedie k určeniu
konkrétneho príslušného súdu, ktorý môže v štruktúre vnútroštátnych súdov konať. Na určenie
vnútroštátne príslušného súdu je totiž navyše potrebné použiť vnútroštátne pravidlá pre súdne konanie
a určenie súdnej príslušnosti. V slovenskom práve platí úprava, podľa ktorej v prípade, ak ide o vec,
ktorá síce patrí do právomoci súdov Slovenskej republiky, ale podmienky miestnej príslušnosti súdu nie
sú upravené, alebo ich nemožno zistiť, Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodne, ktorý súd vec
15
prejedná a rozhodne (§ 11 OSP).
V prípade sporu s medzinárodným prvkom by teoreticky mohla nastať situácia, v ktorej by začali
vo veci konať dva súdy v dvoch rôznych štátoch. Nariadenie Brusel I v tejto súvislosti stanovuje, že
každý súd, ktorý nezačal konať ako prvý, aj bez návrhu preruší konanie, až kým sa nepotvrdí právomoc
13

FICOVÁ, S. – ŠTEVČEK, M. a kol.: Občianske súdne konanie. Praha : C.H.Beck, 2010, s. 75.
Európske kolízne právo v nariadení Brusel I používa pojem právomoc, hoci v slovenských právnych reáliách by sme použili skôr
pojem „príslušnosť“. Právomoc totiž určuje, či daný spor má rozhodovať súdny alebo iný orgán, a príslušnosť potom určuje, ktorý
konkrétny súd má vo veci rozhodovať. Na túto terminologickú nepresnosť upozornilo uznesenie NS ČR zo dňa 16.2.2005, sp.zn. 29
Od 87/2004. Pozri GEŠKOVÁ, K.: Dovolanie v civilnom procese. Praha : C. H. Beck, 2010, s. 81. Pozri tiež SIMON, P. - ŠUK, P.:
Právomoc - príslušnosť. Upravuje nariadenie Brusel I súdnu právomoc alebo príslušnosť? Procesné dôsledky odpovede na túto
otázku In: Právní fórum 2/2008, s. 54 a nasl.
15
CSACH, K. – ŠIRICOVÁ, Ľ.: Úvod do medzinárodného práva súkromného a procesného. Košice: UPJŠ, 2011, s. 141 a nasl.
14
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súdu, ktorý ako prvý začal konať. V prípade vecí, ktoré sú iba súvisiace a nie totožné, súd, ktorý
nezačal konať ako prvý, môže prerušiť konanie, ale nemusí tak urobiť.
5

ROZHODCOVSKÁ KOMORA FIFA, ROZHODCOVSKÝ SÚD SFZ A CAS V PRÍPADOCH
S CUDZÍM PRVKOM

V praxi sa vyskytujú aj prípady, kedy rozhodcovská doložka priznáva právomoc
Rozhodcovskému súdu Slovenského futbalového zväzu (SFZ), ale zároveň ide o spor
s medzinárodným prvkom. V tomto prípade je potrebné vyriešiť konflikt právnych a športových
(interných) pravidiel. Sporové strany sa totiž zmluvne v rozhodcovskej doložke podrobili
Rozhodcovskému súdu SFZ, ale zároveň svojím podriadením sa interným normám SFZ a FIFA (t. j. ich
akceptovaním spolu s členstvom v SFZ, alebo v osobitnej, napr. hráčskej zmluve, či vo vlastných
stanovách) sa zaviazali rešpektovať aj pravidlá FIFA, ktoré upravujú právomoc Rozhodcovskej komory
16
FIFA a Výboru FIFA pre štatút hráčov.
Podľa čl. 3 ods. 1 Pravidiel FIFA upravujúcich konanie pred Výborom pre štatút hráčov
a Rozhodcovskou komorou (2010), oba spomenuté orgány FIFA skúmajú svoju právomoc podľa čl. 2224 Pravidiel pre úpravu štatútu a prestupov hráčov. Pravidlá pre úpravu štatútu a prestupov hráčov
17
z roku 2010 upravujú právomoc orgánov FIFA tak, že podľa čl. 22, orgány FIFA majú právomoc
rozhodovať o:
a) sporoch medzi klubmi a hráčmi vo vzťahu k zmluvnej stabilite... (t. j. o platnosti skončenia zmluvného
vzťahu);
b) pracovnoprávne spory medzi klubom a hráčom s medzinárodným prvkom (doslova
„medzinárodnou dimenziou“), pokiaľ na národnej úrovni nebol v rámci športovej organizácie alebo
kolektívnej zmluvy vytvorený nezávislý rozhodovací orgán zaručujúci spravodlivý proces
a rešpektujúci princíp rovnakého zastúpenia hráčov a klubov;
c) pracovnoprávne spory medzi klubom alebo zväzom a trénerom s medzinárodným prvkom, pokiaľ na
národnej úrovni neexistuje nezávislý rozhodovací orgán zaručujúci spravodlivý proces;
d) spory súvisiace s tréningovou kompenzáciou a mechanizmom solidarity medzi klubmi patriacimi do
rôznych zväzov;
e) spory týkajúce sa mechanizmu solidarity medzi klubmi patriacimi do toho istého zväzu, za
predpokladu, že prestup hráča, ktorý vyvolal tento spor, sa uskutočnil medzi klubmi patriacimi do
rôznych zväzov;
f) spory medzi klubmi patriacimi do rôznych zväzov, ktoré nespadajú medzi prípady pod písmenami a),
d) a e).
Relevantným je pre nás najmä ustanovenie písm. b), vzhľadom k tomu, že gro sporovej agendy
predstavujú spory hráčov a klubov o nevyplatené odmeny hráčov. Vyvstávajú nám tu pritom
v slovenských reáliách minimálne tri problémy:
(1) či ide o pracovnoprávny spor (v západnej Európe totiž profesionálni futbalisti majú vo
všeobecnosti status zamestnancov, a FIFA predpokladá, že je to tak všade na svete; v SR však hráči
figurujú ako SZČO),
18
(2) či má spor „medzinárodnú dimenziu“ (tento pojem nemá legálnu definíciu ) a osobitne
skutočnosť, že
(3) na Slovensku minimálne vo futbale neexistuje rozhodcovský orgán s rovnocenným
zastúpením hráčov a klubov.
Ad (1) Na Slovensku športovci v kolektívnych športoch nemajú v praxi postavenie
zamestnancov, napriek tomu, že Zákonník práce (ďalej len „ZP“) to v § 3 ods. 2 ZP výslovne zakotvuje:
„Pracovnoprávne vzťahy zamestnancov v doprave, členov posádok lodí plávajúcich pod štátnou
vlajkou Slovenskej republiky, zamestnancov súkromných bezpečnostných služieb a profesionálnych
športovcov sa spravujú týmto zákonom, ak osobitný predpis neustanovuje inak.” V súčasnosti
žiaden predpis neustanovuje inak. Napriek tomu vzťah medzi klubom a hráčom v praxi nie je na
Slovensku považovaný za pracovnoprávny (s výnimkou napr. športovcov pôsobiacich v Národnom
19
športovom centre, ktorí majú s Centrom uzatvorené pracovné zmluvy). Rozhodcovskej komore FIFA
to však zrejme nebude brániť, aby uznala svoju právomoc rozhodnúť spor, ktorý by sama považovala

16

Rules Governing the Procedures of the Players' Status Committee and the Dispute Resolution Chamber (DRC).
Regulations on the Status and Transfer of Players – 2010.
Medzinárodný prvok v medzinárodnom práve súkromnom spočíva zásadne v osobe, mieste alebo predmete. Medzinárodnú
dimenziu zrejme možno vykladať ešte extenzívnejšie.
19
Konkrétne zloženie panelu, alebo rozhodovanie samosudcom v závislosti na predmete a hodnote sporu už upravuje osobitne čl. 23
a 24 Pravidiel pre štatút a prestupy hráčov FIFA.
17
18
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za pracovnoprávny bez ohľadu na formálne označenie zmluvy alebo odkaz na slovenský Občiansky
alebo Obchodný zákonník.
Ad (2) Pojem medzinárodnej dimenzie nie je v predpisoch FIFA definovaný, a preto môže v praxi
vyvstať problém, či ide o cudzí prvok, ak ide napríklad o spor medzi slovenským agentom a slovenským
hráčom, týkajúci sa ich zmluvného vzťahu uzatvoreného podľa slovenského právneho poriadku, ak hráč
medzičasom opustí Slovensko a stane sa hráčom registrovaným v zahraničí. Ak vznikne spor ohľadom
platnosti takejto zastupiteľskej zmluvy alebo plnenia z tejto zmluvy, je otázne, či by Výbor pre štatút
hráčov (tento orgán na úrovni FIFA rozhoduje spory medzi agentmi a hráčmi) mal za to, že má
právomoc rozhodnúť takýto spor (podobne ako rozhodcovská komora totiž rozhoduje spory
20
s medzinárodným prvkom, resp. „medzinárodné spory“ ). Keďže však všetky slovenské zastupiteľské
zmluvy medzi agentom a hráčom (v oblasti profesionálneho futbalu) obsahujú rozhodcovskú doložku
v prospech rozhodovania pred Rozhodcovským súdom SFZ, tým by mala byť otázka právomoci
vyriešená v prospech Rozhodcovského súdu SFZ. Na túto rozhodcovskú doložku by strana mohla
v spore započatom pred orgánmi FIFA poukázať.
Ad (3) Aj keď je rozhodcovskou doložkou založená právomoc Rozhodcovského súdu SFZ,
21
vyvstáva problém s tým, že FIFA sa na základe návrhu jednej zo strán sporu môže v súlade
s citovanými Pravidlami FIFA považovať za kompetentnú rozhodovať v sporoch s medzinárodnou
dimenziou vždy, ak na národnej úrovni neexistuje rozhodcovský orgán s rovnomerným zastúpením
22
hráčov a klubov (táto požiadavka však nie je vyslovená vo vzťahu k sporom medzi agentmi a hráčmi,
ani sporom medzi trénermi a klubmi). Znamená to teda, že teoreticky žiadne rozhodnutie
Rozhodcovského súdu SFZ v prípade sporu hráča a klubu s cudzím prvkom nespĺňa požiadavky
Pravidiel FIFA pre štatút a prestupy hráčov a Rozhodcovská komora FIFA nie je povinná rešpektovať
rozhodnutie Rozhodcovského súdu SFZ. Mohla by teda vo veci rozhodnúť opätovne, prípadne aj úplne
opačne ako rozhodol Rozhodcovský súd SFZ. Doslovný výklad Pravidiel FIFA by tomuto výkladu
nasvedčoval, tento výklad však považujeme za nesprávny. FIFA a jej Pravidlá totiž predpokladajú, že
rozhodcovský orgán predstavuje interný orgán športového zväzu bez povahy rozhodcovského súdu, tak
ako tento orgán na úrovni FIFA predstavuje Rozhodcovská komora FIFA. Na slovenskej zväzovej
úrovni by mohlo ísť o interný zväzový odvolací a preskúmavací orgán, napr. „rozhodcovskú komisiu“
(taká v súčasnosti v štruktúrach SFZ nefiguruje). Takýto orgán by mal podľa FIFA v záujme nezávislosti
svojho rozhodovania pozostávať z paritného počtu zástupcov klubov a hráčov. Rozhodcovský súd
SFZ je však rozhodcovským súdom podľa ZoRK a to samo osebe je zárukou jeho nestrannosti a
nezávislosti, dokonca väčšou než rovnomerné zastúpenie hráčov a klubov v zložení panelu, či
celkovom počte rozhodcov. Ani na úrovni CAS sa totiž nevyžaduje rovnomerné zastúpenie zástupcov
hráčov a klubov, a napriek tomu FIFA rozhodnutia CAS rešpektuje. FIFA by teda mala považovať
všetky rozhodnutia Rozhodcovského súdu SFZ za záväzné a konečné a nemala by sa považovať za
kompetentnú na rozhodovanie sporov s cudzím prvkom, ktoré sa rozhodujú alebo rozhodli pred
Rozhodcovským súdom SFZ.
Ak by tak FIFA neučinila, mohol by teoreticky nastať priamy rozpor medzi súdne vynutiteľným a
súdne nevynutiteľným rozhodnutím (t. j. rozhodnutím FIFA) – napr. ak by Rozhodcovský súd SFZ
rozhodol v prospech jednej zo sporových strán, ale Rozhodcovská komora FIFA v prospech druhej
strany. V praxi by pritom zrejme na základe interných športových donucovacích mechanizmov
bol prostredníctvom Disciplinárnej komisie FIFA a národných disciplinárnych komisií vykonaný
rozsudok Rozhodcovskej komory FIFA bez ohľadu na rozsudok Rozhodcovského súdu SFZ. Ten
by však tiež mohol trvať na svojom rozhodnutí, a keďže jeho rozsudok má účinky právoplatného
a vykonateľného súdneho rozhodnutia, nič by víťaznej strane nebránilo obrátiť sa na exekútora
a žiadať výkon rozhodnutia.
Teoreticky možno pripustiť aj možnosť, že by sa strana obrátila na Rozhodcovskú komoru
FIFA po dosiahnutí rozhodnutia Rozhodcovského súdu SFZ a vnímala by rozhodnutie FIFA ako
opravný prostriedok proti rozhodnutiu Rozhodcovského súdu SFZ. Ak by FIFA uznala svoju
kompetenciu (napr. s poukázaním na chýbajúcu paritu zástupcov klubov a hráčov v zložení
Rozhodcovského súdu SFZ), v tomto prípade by rovnako nastal rozpor medzi mimoprávnymi
a právnymi normami a medzi súdne nevynutiteľným a súdne vynutiteľným rozhodnutím.
20

Pozri čl. 30 ods. 2 Pravidiel FIFA pre agentov hráčov, ktoré sa všetci agenti zmluvne zaväzujú rešpektovať, keď preberajú svoju
agentskú licenciu od národného futbalového zväzu.
Pokiaľ strany uznávajú právomoc FIFA napr. tým, že sú členmi FIFA, príp. túto právomoc FIFA uznali vo svojich stanovách,
osobitnej (hráčskej) zmluve, alebo pri vstupe do národného športového zväzu, ktorý túto právomoc zakotvuje vo svojich stanovách.
22
Napr. v spore rozhodnutom Rozhodcovskou komorou FIFA medzi poľským hráčom a gréckym klubom zo dňa 4.7.2003.
FERRERO, MUNOZ, J.: La ejecución nacional e internacional de las resoluciones de la Comisión del estatuto del jugador y de la
Cámara de resolución de disputas. Dostupné na internete: http://www.football-law.com/wp-content/uploads/mr_javier_ferrero.pdf
(navštívené dňa 18.3.2012).
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Podobne by sa strana mohla obrátiť na CAS s opravným prostriedkom, resp. snahou
o nápravu rozhodnutia Rozhodcovského súdu SFZ. Vzhľadom na to, že CAS nevyžaduje výslovnú
rozhodcovskú doložku, a stačí mu, keď navrhovateľ preukáže, že v interných predpisoch (stanovách)
športovej organizácie bola založená právomoc CAS (takéto ustanovenie všeobecne uznávajúce CAS
ako najvyšší odvolací orgán je pritom v stanovách športových organizácií/zväzov bežné), CAS sa môže
považovať za kompetentný rozhodovať aj vo veci, v ktorej už predtým rozhodol Rozhodcovský
súd. Zrejme by však námietka už rozhodnutej veci bola účinným prostriedkom ako zabrániť ďalšiemu
rozhodovaniu vo veci. Inak by totiž nastal rozpor medzi dvoma rozhodcovskými rozsudkami.
Tento potenciálny rozpor by sa dal následne vyriešiť aj iným spôsobom – vzhľadom na to, že
CAS ani Rozhodcovský súd SFZ nedisponujú vlastným aparátom na výkon rozhodnutia, k exekúcii by
zrejme dochádzalo za využitia služieb exekútora, po snahe o uznanie vykonateľnosti rozhodnutia CAS
slovenským súdom. Strana sporu by tu mohla namietať proti uznaniu vykonateľnosti rozhodnutia
CAS z dôvodu už skôr rozhodnutej veci (čo je v rozpore minimálne s ustanovením § 50 ods. 2
ZoRK), v čom by mala byť úspešná. Navyše v niektorých prípadoch by bolo možné odmietnuť uznanie
a vykonateľnosť rozsudku CAS aj v prípade, že rozhodoval vo veci, ktorá podľa slovenského právneho
poriadku nie je arbitrabilná (§ 50 ods. 2 ZoRK).
6

ZÁVER

Príspevok poukázal na základné problémy určenia právomoci a príslušnosti pri rozhodovaní
športových sporov. Dochádza tu ku konfliktu medzi všeobecným súdom, rozhodcovským súdom na
národnej úrovni (Rozhodcovský súd SFZ) a medzinárodnej úrovni (CAS), a rozhodcovskou komisiou
bez povahy rozhodcovského súdu – opäť na národnej ako aj na medzinárodnej úrovni (Rozhodcovská
komora FIFA).
Zásadne je daná právomoc všeobecného súdu určeného v prípadoch s cudzím prvkom podľa
nariadenia Brusel I alebo podľa ZoMPSP.
Rozhodcovskému súdu SFZ právomoc zakladá výslovná rozhodcovská doložka.
CAS má právomoc rozhodovať športové spory aj bez takejto doložky, iba na základe
ustanovenia stanov, ktoré uznávajú CAS ako najvyššiu inštanciu, či najvyšší odvolací orgán v športe
(bez ohľadu na prítomnosť medzinárodného prvku). Preto by mohlo dôjsť ku konfliktu rozhodovania
týchto dvoch rozhodcovských súdov (CAS a Rozhodcovský súd SFZ). Ak by aj nebola zohľadnená
námietka o prebiehajúcom konaní pred druhým rozhodcovským súdom, alebo by túto skutočnosť strany
zamlčali, bolo by dodatočne na Slovensku možné namietať vykonateľnosť jedného z rozhodnutí
s poukázaním na skoršie rozhodnutie vo veci.
V prípadoch s medzinárodnou dimenziou svoju právomoc uznáva a využíva aj Rozhodcovská
komora FIFA ako obdoba „rozhodcovskej komisie“ bez právnej povahy rozhodcovského súdu, ktorá je
kompetentnou, ak na národnej úrovni nepôsobí rozhodovací orgán s paritou zástupcov hráčov a klubov
(v prípadoch sporov medzi hráčmi a klubmi). Keďže na Slovensku zatiaľ takáto parita neexistuje (ani na
Rozhodcovskom súde SFZ; uvažuje sa však o jej zavedení v reformovanej odvolacej komisii SFZ), je
možné, že Rozhodcovská komora FIFA by považovala svoju právomoc za danú aj napriek tomu, že
Rozhodcovský súd SFZ už rozhodol rozsudkom so silou súdneho rozhodnutia. Mohlo by tak dôjsť ku
konfliktu medzi rozhodnutím Rozhodcovského súdu SFZ, ktoré je na Slovensku vykonateľné v rámci
výkonu rozhodnutia, a rozhodnutím Rozhodcovskej komory FIFA, ktoré je vykonateľné iba po línii
disciplinárneho konania a disciplinárnych opatrení v rámci športového hnutia. Mohlo by tak dôjsť
k úplne protikladným výkonom protikladných rozhodnutí. Máme však za to, že FIFA by nemala trvať na
požiadavke paritného zastúpenia hráčov a klubov v prípade rozhodcovských súdov, tak ako sa táto
parita nevyžaduje ani v prípade CAS v Lausanne, ktorého rozhodnutia FIFA akceptuje.
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PRINCÍPY ÚSTAVNOSTI A ZÁKONNOSTI VO VOLEBNOM PRÁVE1
Jana Feciľaková
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta

Abstrakt: Cieľom príspevku je priblížiť princípy ústavnosti a zákonnosti z pohľadu ich uplatnenia vo
volebnom práve. V prvej časti autorka vymedzuje právne princípy vo všeobecnosti, poukazuje na
zložitosť a nejednoznačnosť pri definovaní pojmu právny princíp, ako aj načrtáva vývoj názorov
jednotlivých autorov na uvedenú problematiku. Druhá časť príspevku je zameraná na princípy
ústavnosti a zákonnosti z pohľadu volebného práva, pričom autorka využíva predovšetkým jednotlivé
nálezy Ústavného súdu SR s cieľom poukázať na nevyhnutnosť rozlišovania oboch princípov v oblasti
volebného práva. Dodržanie zákona a neporušenie princípu zákonnosti totiž nemusí nevyhnutne
znamenať tiež dodržanie a rešpektovanie princípu ústavnosti.
Kľúčové slová: princíp, ústavnosť, zákonnosť, volebné právo
Abstract: The aim is to outline the principles of constitutionality and legality in terms of their application
in the electoral law. In the first part the author attempts to define the general legal principles, to highlight
the complexity and ambiguity in the definition of the rule of law, as well as outline how opinions of the
authors on the issue. The second part of the contribution is focused on the principles of the
constitutionality and legality in terms of electoral law, and the author uses a particular individual cases
of the Constitutional Court in order to highlight the necessity of distinguishing between the two
principles of the Slovak electoral law. Compliance with law and and the integrity of the principle of
legality does not necessarily mean also compliance and respect for the principle of the constitutionality.
Key words: principle, constitutionality, legality, electoral law

1

ÚVOD

Právne princípy sú vo všeobecnosti, bez akýchkoľvek pochýb, považované za prvok
systému práva. Spornou však zostáva otázka zdrojov či prameňov, v ktorých by mohli byť zakotvené,
ako aj otázka miery ich využitia v oblastiach, v ktorých môžu nachádzať svoje uplatnenie. Právne
princípy sa uplatňujú predovšetkým v oblasti tvorby práva, v oblasti právnej interpretácie a
aplikácie práva. Na základe uvedeného možno konštatovať, že ich využitie v oblasti právnického
vzdelania je nesporné. Umožňuje lepšie pochopenie podstaty práva, predovšetkým jeho jednotlivých
odvetví a v konečnom dôsledku umožňuje pochopenie toho, ako právny systém a procesy v ňom
prebiehajúce fungujú.
K právnym princípom je nepochybne potrebné zaradiť tiež princípy ústavnosti a zákonnosti,
ktorým sa v kontexte volebného práva budeme venovať v ďalšom texte príspevku.
2

PRÁVNE PRINCÍPY

Právne princípy, ako základné pravidlá tvoriace štrukturálnu súčasť systému práva, nie sú vôbec
otázkou novou. Dodnes sú v odvetviach súkromného či verejného práva akceptované niektoré princípy,
a to ešte z čias rímskeho práva, ktoré podstatným spôsobom ovplyvnili budovanie kontinentálneho typu
právnej kultúry. Zaoberali sa nimi mnohí právni teoretici, avšak ich „znovuzrodenie“ v diskusiách
priniesli až koncepcie zaoberajúce sa ich praktickým uplatňovaním v procese aplikácie práva, a to
najmä Dworkinova a Alexyho teória právnych princípov.
V súčasnosti je definovanie princípov práva predmetom dohadov a nespočetných diskusii.
Jednoznačná a všeobecne prijateľná odpoveď na otázku, ako správne definovať či charakterizovať
právne princípy, neexistuje. Najčastejšie sa pritom stretávame so snahou o definovanie právneho
princípu v spojitosti s výrazmi ako napr. „základná a zásadná poučka“, „pôvodná zásada“ ako
východisko ďalších predpokladov alebo zásad, „najvyšší zákon“, „najvyššie pravidlo konania“ či
„všeobecná poučka“.

1

Príspevok predstavuje výstup z riešenia čiastkovej úlohy grantového projektu VEGA 1/0692/12 |13| - Ústavné princípy a ich vplyv na
tvorbu a realizáciu práva.
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S určitou dávkou nepresnosti by bolo možné právny princíp vymedziť aj ako základný zákon,
základné pravidlo, základnú myšlienku alebo predpoklad, ústredný pojem alebo všeobecnú vetu,
ktorá je tak východiskom pre ďalšie vety, ako aj ich dôkazom. Ide o vetu nosného významu a
všeobecnej platnosti, o správnosti ktorej niet pochýb a to i napriek tomu, že túto správnosť nie
je možné úplne preukázať a je možné ju vyvrátiť len iným princípom.
V záujme uľahčenia pochopenia pojmu právny princíp uvádzame názory niektorých významných
teoretikov na vymedzenú problematiku. Podľa Z. Kühna sú právne princípy chápané ako pravidlá, ktoré
tvoria základ určitého právneho inštitútu, zákona, právneho odvetvia alebo právneho poriadku ako
2
celku. E. Bárány poukazuje na veľmi jasnú a stručnú definíciu právneho princípu v podaní N.
MacCormicka, podľa ktorého východiskom pre chápanie právnych princípov je väčšia miera
3
všeobecnosti než u „bežných“ noriem. Podľa J. Boguszaka sú to pravidla relatívne vysokého stupňa
všeobecnosti, ktoré sú explicitne alebo implicitne vlastné danému právu, právnemu odvetviu alebo
4
právnemu inštitútu. Podľa E. Ottovej sa právne princípy vyskytujú a pôsobia v každej právnej kultúre,
pričom sú vyjadrením všeobecne uznávaných základných hodnôt a ideí, na ktorých sa zakladá právo
5
ako celok či jeho jednotlivé odvetvia.
Prelínanie právnych princípov, najmä princípov ústavnosti a zákonnosti, do praxe slovenského
právneho prostredia, a to z pohľadu volebného práva bude ústrednou témou ďalšieho textu nášho
príspevku.
3

PRINCÍPY ÚSTAVNOSTI A ZÁKONNOSTI

Viazanosť štátu vlastným právom je základom každého právneho štátu, čo zabezpečuje
reguláciu prostriedkov moci štátu a obmedzuje ich použitie. Zákonnosť a ústavnosť by mali byť
považované za univerzálne metódy štátnej činnosti v moderných, demokratických štátoch. Vzájomný
vzťah uvedených princípov potom možno vymedziť tak, že ústavnosť predstavuje jadro
samotnej zákonnosti. „Zákonnosť i ústavnosť majú v právnom štáte spoločný základ v postuláte, že
platné zákony má povinnosť rešpektovať každý. To je imperatív vyplývajúci zo zvrchovanosti zákona.
6
Myslíme tým v prvom rade najvyšší zákon – ústavu.“
3.1

Princíp ústavnosti

Jedným zo základných predpokladov každého právneho štátu je rešpektovanie princípu
ústavnosti, t.j. akceptácia ústavy ako základného zákona štátu, a to tak zo strany štátnych orgánov ako
aj zo strany jednotlivca.
„Ústavnosť predstavuje systém vzťahov a inštitúcii, ktorý je založený a odvodený od osobitného
postavenia ústavy v právnom poriadku štátu. Ústavnosť je zároveň kľúčom, ktorým sa otvára zmena
chápania a poslania ústavy z jej programovo-politického rozmeru do rozmeru právneho. V právnom
rozmere je ústava základným stavebným kameňom právneho poriadku, ktorý je obsiahnutý vo všetkých
právnych predpisoch, pretože z pozície právnej normy najvyššej právnej sily sa premieta do všetkých
7
ostatných právnych noriem s nižšou právnou silou.“
Podľa A. Gerlocha: „Ústavnosť patrí medzi významné hodnoty recentnej demokratickej
spoločnosti. Býva obvykle považovaná za species zákonnosti a súvisí s ideou právneho štátu, t.j.
s takým spôsobom tvorby, interpretácie a aplikácie práva, kedy sa moc sama obmedzuje, kladie si
8
pravidlá spôsobu svojej realizácie, ktoré súčasne vytvárajú limity, ktoré nemôže prekročit.“
Pod ústavnosťou sa podľa M. Číča väčšinou rozumie: „dodržiavania ústavy a ústavných zákonov
9
orgánmi, právnickými a fyzickými osobami.“ Zároveň však tvrdí, že ide o príliš zúžené chápanie a to
najmä v podmienkach spoločnosti, ktorá sa vo všetkých systémoch a ich štruktúrach vracia
k demokratickým historickým hodnotám a súčasne upravuje nové spoločenské vzťahy, formuluje
etapové ciele, tvorí nové právne i morálne systémy a organizuje zmeny tak v ekonomike ako aj
v sociálnej oblasti. Do pojmu ústavnosť v širšom slova zmysle zaraďujeme „dodržiavanie nie len ústavy
a ústavných zákonov, ale aj zákonov, ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov, nariadení

2

Kühn, Z.: Pojem a role právního principu. In Právní principy. Kolokvium. Pelhřimov: Vydavatelství 999, 1999. str. 93.
Bárány, E.: Právne princípy medzi prirodzeným a pozitívnym právom. In Právní principy. Kolokvium. Pelhřimov: Vydavatelství 999,
1999. str. 53.
4
Boguszak, J.: Právní principy, hodnoty, finalita. In Právní principy. Kolokvium. Pelhřimov: Vydavatelství 999, 1999. str. 26 – 27.
5
Ottová, E.: Teória práva. 3. vydanie. Šamorín: HEURÉKA, s.r.o., 2010. str. 72.
6
Čič, M. a kol.: Komentár k Ústave SR. Martin: Matica slovenská, 1997. str. 417.
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Svák, J. – Cibulka, Ľ.: Ústavné právo Slovenskej republiky. Žilina: Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. - Bratislavská vysoká škola
práva, 2006. str. 507 in Drgonec, J.: Ochrana ústavnosti Ústavným súdom SR. Bratislava: EUROKÓDEX, s.r.o., 2010. str. 17.
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Gerloch, A.: Ústavnost a procesy spoločenské transformace. In Pribelský, P.: Ústavné právo 20 rokov po páde komunizmu. Plzeň:
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2011. str. 28
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10

orgánov územnej samosprávy a medzinárodných zmlúv vyhlásených predpísaným spôsobom“. Takto
širšie ponímaný výklad ústavnosti možno vyvodiť aj z kompetencii Ústavného súdu SR ako nezávislého
súdneho orgánu ochrany ústavnosti. M. Čič ďalej uvádza: „Ústavnosť možno vnímať súčasne ako
proces i stav v čase, konkrétnosti i vo všeobecnosti a v určitej kauze. Potom aj ochrana ústavnosti je
proces komparácie ktoréhokoľvek platného predpisu s ústavou a napokon rozhodnutie ústavného súdu
(i všeobecného súdu) s relevantnými dôsledkami vo vzťahu ku konkrétnemu zákonu, jeho ustanoveniu
11
alebo vo vzťahu k individuálnemu právnemu aktu“.
Na základe uvedených vymedzení, možno princíp ústavnosti vo všeobecnosti deklarovať ako
základnú súčasť (predpoklad) demokratického právneho štátu. Obsahom princípu ústavnosti je potreba
zabezpečenia súladnosti právneho poriadku štátu s ústavou, čo prirodzene predpokladá aj existenciu
hierarchicky usporiadaného súboru právnych noriem s akceptáciou ústavy ako základného zákona
štátu najvyššej právnej sily. Možno konštatovať, že tu ide predovšetkým o normotvornú činnosť
štátnych orgánov, ktorá sa v súlade so zásadou ústavnosti v žiadnom prípade nesmie dostať do
rozporu so samotnou ústavou.
Významným prvkom zásady ústavnosti je potreba presnej úpravy výkonu všetkých funkcií štátu
právnymi normami. Ide teda o povinnosť týchto orgánov rešpektovať zvrchovanosť zákona, rešpektovať
12
základnú ústavnú zásadu, podľa ktorej je sloboda jednotlivca principiálne neobmedzená , kým štát je
13
oprávnený konať len to, čo mu dovoľuje zákon.
14
Na základe stavu poznania, ako aj súčasného vývoja kontroly , či ochrany ústavnosti
v moderných, demokratických štátoch sveta, je možné považovať existenciu určitej podoby ústavného
súdnictva za prínosný spôsob uvedenia princípu ústavnosti do praxe. Približne od 19. storočia práve
súdna moc bdie nad dodržiavaním ústavnosti. Podľa inštitucionálneho zabezpečenia ochrany
ústavnosti sa v priebehu historického vývoja vytvorili dva základné modely ochrany ústavnosti súdmi
a to ochrana ústavnosti zabezpečovaná akýmkoľvek súdom (ochrana ústavnosti zabezpečovaná
všeobecným súdnictvom na našom území je spojená s obdobím Rakúsko-Uhorska, obdobím ústavného
provizória, pričom zárodky možno pozorovať aj pri vzniku druhej Slovenskej republiky) a ochrana
ústavnosti poskytovaná osobitným súdnym orgánom – ústavným súdom.
Ochranou ústavnosti vo všeobecnosti rozumieme „činnosť orgánov verejnej moci smerujúcu
k tomu, aby všetky orgány verejnej moci svoju právomoc uplatňovali v súlade s ústavou. Každý orgán
15
verejnej moci je povinný správať sa tak, aby dodržiaval ústavu.“ Splnenie tejto povinnosti sa
inštitucionálne zabezpečuje určenými orgánmi štátu, ktoré následne vykonávajú dohľad nad
dodržiavaním ústavy a tam, kde zistia porušenie ústavy zjednávajú nápravu.
Pokiaľ ide výslovne o ústavnosť volieb je potrebné vychádzať z právneho názoru Ústavného
súdu Slovenskej republiky, ktorý ju definoval nasledovne:
„Podstatou ochrany ústavnosti vo volebných veciach je ochrana práv zaručených čl. 30
ústavy, t. j. aktívneho a pasívneho volebného práva. Všeobecné volebné právo, ktoré je v tomto
článku zaručené, znamená právo všetkých občanov v danom štáte, ktorí dosiahli istú vekovú
hranicu, jednak svojím hlasom spolurozhodovať pri tvorbe zastupiteľských orgánov (aktívne
volebné právo) a jednak možnosť uchádzať sa o zvolenie za člena niektorého zo zastupiteľských
orgánov (pasívne volebné právo). Rovnosť volebného práva znamená zaručenie toho, aby každý
z voličov i kandidátov mal rovnaké postavenie.“
Všetky orgány verejnej správy sú povinné zabezpečiť, aby takto všeobecne vymedzené aktívne
a pasívne volebné právo oprávnených voličov bolo rešpektované.
Na záver tejto časti považujeme za nevyhnutné podotknúť, že princíp ústavnosti ako hodnota
chrániaca a presadzujúca iné hodnoty nie je totožný s existenciou ústavy, ústavných zákonov či iných
prameňov práva „najvyššej právnej sily“ samých o sebe a to preto, že tieto sú podmienkou nutnou, ale
16
až s efektívnym mechanizmom jej zaistenia.

10

tamtiež, str. 416.
tamtiež, str. 417.
Podľa čl. 2 ods. 3 Ústavy SR: „Každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo
zákon neukladá.“ Takto vymedzenú slobodu jednotlivca však nie je možné vnímať absolútne.
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Kresák, P.: Porovnávacie štátne právo. Bratislava: Vydavatelské oddelenie PF UK, 1993. str. 331-332.
14
Existuje viacero rôznych spôsobov kontroly ústavnosti. Vo všeobecnosti rozlišujeme politickú (vykonáva ju zvyčajne zákonodarný
orgán sám) a právnu (vykonávajú ju súdy alebo osobitné orgány) kontrolu ústavnosti. Okrem toho môžeme kontrolu ústavnosti
rozdeliť aj na abstraktnú (jej obsahom je najmä posudzovanie súladu právnych predpisov nižšej právnej sily s ústavou) a konkrétnu
(ak orgán kontroly ústavnosti rozhoduje o konkrétnom porušení ústavy napr. na základe sťažnosti FO alebo PO).
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Drgonec, J.: Ochrana ústavnosti Ústavným súdom Slovenskej republiky. Bratislava: EUROKÓDEX, s.r.o., 2010. str.17.
16
Gerloch, A.: Ústavnost a procesy spoločenské transformace in Pribelský, P.: Ústavné právo 20 rokov po páde komunizmu. Plzeň:
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2010. str. 28.
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3.2

Princíp zákonnosti

Podľa J. Harvánka zákonnosťou rozumieme „všeobecnú viazanosť zákonmi, resp. všeobecnú
17
viazanosť právom“.
Viazanosť v právnom štáte sa opiera o tri základné skutočnosti:
•
samotnú tvorbu práva ovláda princíp demokratičnosti (naplnenie požiadavky, aby platné
právo upravilo základné ľudské práva a slobody, ako aj mechanizmy ich kontroly
a ochrany)
•
v realizácii a tým aj v aplikácii právnych noriem musí bezvýnimočne platiť princíp
všeobecnej záväznosti právom a rovnosti všetkých pred zákonom
•
organizácia a činnosť štátnych orgánov, ako aj ostatných zložiek štátneho mechanizmu
sa musí uskutočňovať na základe zákona a ostaných právnych predpisov pri existencii
18
a fungovaní právnych záruk zákonnosti
Najdôležitejšia z požiadaviek zákonnosti sa dotýka postupu štátnych orgánov, a to tak v procese
tvorby a aplikácie práva, ako aj v oblasti ich kontroly. V súlade s princípom zákonnosti je nevyhnutné
tiež zabezpečiť, aby nedochádzalo k protiprávnym zásahom do právneho postavenia občana zo strany
štátnych orgánov.
Častokrát sa používa užšie chápanie zákonnosti, v zmysle ktorého sa obmedzuje tento pojem
len na zachovávanie platného práva. Táto požiadavka býva pozitívnoprávna (predstavuje právnu
povinnosť de lege lata), pričom vyplýva z právnych noriem ako bezvýhradná právna povinnosť všetkých
subjektov práva. Pokiaľ ide o princíp zákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy je stanovená
požiadavka vyjadrená rešpektovaním a plným zachovávaním ustanovení volebných zákonov
upravujúcich voľby do územnej samosprávy.
Zákonnosť (legalita) je vnímaná v dvoch rovinách a to legislatívnej (Právna norma môže byť
vydaná len tým orgánom, ktorý je na to zákonom poverený, v medziach zákona a zákonom
predpísanou formou. Podstatným prvkom legislatívnej stránky zákonnosti je pretrvávanie práva t.j.
právna norma, ktorá nadobudla platnosť, zostáva platná nezávisle na eventuálnej zmene
zákonodarného orgánu, ktorý ju vydal. Právna norma teda bude vždy záväzná aj pre zákonodarný
orgán, ktorý normu prijal) a aplikačnej (Každý je povinný dodržiavať právo. Ak toto právo poruší, bude
postihnutý zákonom vymedzenou sankciou. To samozrejme platí, nie len pre jednotlivca, ale aj pre štát.
Štát je oprávnený k tomu, aby zákonodarným procesom právo menil, nemôže však platné právo
porušovať.).
Vo vzťahu k posudzovaniu zákonnosti volieb sa vyjadril Ústavný súd Slovenskej republiky
nasledovne:
„Podstatou zákonnosti volieb do orgánov samosprávy obcí je … uskutočnenie volieb v
súlade so všetkými právnymi predpismi so silou zákona, ktoré sa týkajú volieb do orgánov
samosprávy obcí (mutatis mutandis PL. ÚS 34/99). Zistená nezákonnosť volieb do orgánov
samosprávy obcí musí byť v príčinnej súvislosti s takým následkom porušenia práv, ktoré je v
konečnom dôsledku porušením ústavného volebné práva a jeho princípov (mutatis mutandis
PL. ÚS 21/94).“
3.3

Ústavnosť a zákonnosť volieb z pohľadu judikatúry Ústavného súdu SR

V tejto časti príspevku sa pokúsime priblížiť uplatňovanie princípov ústavnosti a zákonnosti
volebného práva z pohľadu judikatúry Ústavného súdu SR. V náleze sp. zn. PL ÚS 96/07 a v uznesení
sp. zn. PL.ÚS 3/95 Ústavného súdu SR sice nedošlo k porušeniu zákonnosti, avšak možno mať
pochybnosti o tom, či nebol porušený princíp ústavnosti. Nález ústavného súdu sp. zn. PL.ÚS 1/2000 je
jednoznačným porušením tak ústavnosti ako aj zákonosti vykonaných volieb. V tejto súvislosti sa
pokúsime nastoliť aspoň niekoľko zaujímavých otázok, ktorým je podľa nášho názoru potrebné venovať
zvýšenú pozornosť. Uvedenú analýzu pritom považujeme za nevyhnutnú z dôvodu snáh o komplexné
načrtnutie uplatňovania princípov ústavnosti a zákonnosti volebného práva.
„V konaní vo volebných veciach, ktorého účelom je predovšetkým záujem na tom, aby
volebný výsledok odrážal skutočnú vôľu voličov a bol tak zachovaný základný predpoklad
fungovania demokratického štátu, sa Ústavný súd Slovenskej republiky musí riadiť princípom

17

Harvánek, J.: Teórie práva. Brno: Masarykova univerzita v Brne, 2004. str. 248.
Právnymi zárukami zákonnosti rozumieme také hmotnoprávne a procesnoprávne inštitúty, ktorými je zabezpečovaná zákonnosť
normatívnych právnych aktov, aktov aplikácie práva i právnych úkonov. Hmotnoprávne záruky zákonnosti majú preventívny charakter
(ručenie, záložné právo, požiadavka formálnosti u niektorých právnych úkonov...). Procesnoprávne záruky majú sankčný charakter
(neplatnosť právneho úkonu, zmena, alebo zrušenie právneho aktu...). Teda hmotnoprávne záruky ochraňujú právo, procesnoprávne
inštitúty súvisia s porušením práva a smerujú k obnove právneho stavu, alebo vytvárajú nový právny stav. Uvedené členenie má však
skôr modelový charakter, v praxi často nemôžeme oddeliť preventívny charakter od sankčného.
18
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materiálneho chápania ústavnosti a vysporiadať sa s každým zisteným a zároveň relevantným
porušením zákonnosti a ústavnosti volebného procesu, čo ho tiež oprávňuje preskúmať
19
sťažnosťou napadnuté voľby a rozhodnúť o nej aj mimo rámca jej petitu.“
Ústavný súd Slovenskej republiky, uznesením, prijal na ďalšie konanie sťažnosť kandidáta na
starostu obce D., ktorou namietal neústavnosť a nezákonnosť volieb starostu obce D. konaných 2.
decembra 2006.
Podľa tvrdení sťažovateľa k porušeniu ústavnosti a zákonnosti volieb starostu obce D. malo dôjsť
tým, že obec D. vytvorila, v súlade so zákonom č. 346/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, najskôr
zoznam voličov oprávnených hlasovať vo volebnom okrsku D. na základe zoznamu stálych voličov.
Tento zoznam celkovo obsahoval 138 voličov. Dva týždne pred konaním volieb zoznam obsahoval už
156 voličov a dňa 2. 12. 2006, t.j. v deň konania volieb, zoznam obsahoval dokonca až 204 voličov.
Pokiaľ ide o takúto zmenu počtu oprávnených voličov na zozname voličov, je potrebné vychádzať z
ustanovenia § 5 ods. 3 pís. b) zákona č. 346/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa ktorého do
zoznamu voličov okrsková komisia dopíše v deň volieb voliča, ktorý platným preukazom totožnosti
preukáže, že má trvalý pobyt v mieste, ktoré patrí do volebného okrsku.
Sťažovateľ ďalej uviedol, že voľby na starostu v obci D. prebiehali nezákonným spôsobom a to
preto, že:
•
Vo voľbách hlasovali a do zoznamu voličov boli zapísané osoby, ktoré nepreukázali v
dobe, keď boli zapísané do zoznamu voličov platným preukazom totožnosti, že majú
trvalý pobyt v obci D.
•
Volebná kampaň jedného z kandidátov vo voľbách na starostu obce prebiehala v
rozpore s ustanovením § 30 zákona č. 346/1990 Zb. v znení neskorších predpisov a to
preto, že tento kandidát vyvíjal ako starosta obce D. aktivity v rozpore s týmto
ustanovením - voličom dával zadarmo po 25 kg zemiakov, usporiadal zájazd do
Rakúska a let vrtuľníkom nad obcou D.
Ústavný súd na základe vykonaného dokazovania zistil, že v deň konania volieb do orgánov
samosprávy v obci D. nedošlo k realizácii oprávnenia okrskovej volebnej komisie uvedeného v § 5 ods.
3 volebného zákona na dopísať voliča do zoznamu voličov, a preto v preskúmavanej veci nemohlo
dôjsť ani k porušeniu uvedeného ustanovenia volebného zákona. Ústavný súd v tejto súvislosti navyše
poznamenáva, že aj v prípade, ak by prihlasovanie zvýšeného počtu nových obyvateľov k trvalému
pobytu v obci D. v období pred voľbami považoval za účelové konanie s cieľom ovplyvniť výsledok
volieb, resp. podporiť len zvolenie odporcu, vzhľadom na veľmi veľký rozdiel medzi počtom platných
hlasov, ktoré boli pridelené sťažovateľovi a odporcovi (102 hlasov), možno konštatovať, že takéto
konanie by v preskúmavaných voľbách nemohlo ovplyvniť ich konečný výsledok.
V danom prípade teda nedošlo k porušeniu ustanovení volebného zákona (nebol porušený
princíp zákonnosti). Otázkou však zostáva či v tomto prípade (musíme podotknúť nie ojedinelom
prípade vzhľadom na slovenské pomery) nedošlo napriek dodržaniu zákona k porušeniu princípu
ústavnosti. Nie je porušený princíp slobodnej súťaže politických síl (čl. 31 ústavy), ak sa v obci
evidentne prihlásili na trvalý pobyt obyvatelia len za účelom odvolenia a následne sa z trvalého pobytu
po veľmi krátkom čase odhlásili? Zákon porušený síce nebol, nakoľko nestanovuje žiadnu potrebnú
dĺžku trvalého pobytu pre možnosť vykonania voľby, avšak evidentne došlo k manipulácii s priebehom
volieb. V tejto súvislosti je tiež potrebné si uvedomiť, že ak ústavný súd zistí, že zákon bol dodržaný,
nemôže výsledky volieb zrušiť a to ani v prípade, ak je zákon zjavne v rozpore s ústavnými princípmi.
Ex offo ani nemôže iniciovať konanie podľa čl. 125 Ústavy SR. Ako teda riešiť vzniknutú situáciu? Podľa
súčasnej právnej úpravy, ústavný súd musí počkať, kým návrh nepodá oprávnený subjekt a neiniciuje
tak konanie o súlade právnych predpisov s ústavou.
Porušením princípov ústavnosti a zákonnosti volieb sa Ústavný súd zaboeral aj vo svojom
rozhodnutí PL ÚS 1/2000, v ktorom uviedol:
„1. Nesprávny postup pri zabezpečení hlasovania mimo volebnej miestnosti (nedodržanie
tajnosti hlasovania, nezabezpečenie potrebného počtu členov okrskovej volebnej komisie pre
takéto hlasovanie) a pri sčítavaní hlasov v okrskovej volebnej komisii (aktívna účasť inej osoby)
môže byť v príčinnej súvislosti s výsledkom volieb a tento výsledok môže významnou mierou aj
ovplyvniť. Dôsledkom takýchto porušení zákona je aj porušenie ústavného volebného práva a
jeho princípov.
2. Ústavný princíp ustanovený v čl. 31 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorého
zákonná úprava práv ustanovených čl. 30 Ústavy Slovenskej republiky musí umožňovať a
ochraňovať slobodnú súťaž politických síl v demokratickej spoločnosti, sa nevzťahuje iba na
slobodnú súťaž medzi politickými stranami a hnutiami. Slobodná súťaž politických síl sa
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Nález Ústavného súdu SR sp. zn. PL ÚS 96/07 zo 16. apríla 2008.
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zaručuje aj vo vnútri jednotlivých strán a hnutí, medzi všetkými občanmi, ktorí uplatňujú ústavné
právo na prístup k volenej funkcii.
3. Keďže zákon o voľbách do orgánov samosprávy obcí ustanovuje spôsob, hranice a
ochranu súťaže politických síl v demokratickej spoločnosti, hrubé porušenie týchto pravidiel,
majúce príčinný vzťah k výsledku takejto súťaže, narušuje aj ústavný princíp slobody súťaže
politických síl garantovaný čl. 31 Ústavy Slovenskej republiky, a to aj vo vzťahu medzi občanmi,
20
ktorí uplatnili ústavné právo na prístup k volenej funkcii.“
Ústavnému súdu Slovenskej republiky bola 26. októbra 1999 doručená volebná sťažnosť,
v ktorej sťažovateľka okrem iného uviedla, že dvaja členovia komisie neboli v deň volieb prítomní, preto
poslankyňa obecného zastupiteľstva navrhla do komisie dvoch nových členov, pričom títo nezložili sľub,
tak ako to má na mysli zákon o voľbách do orgánov samosprávy obcí. Celý priebeh volieb navyše
riadila, zúčastnila sa sčítavania hlasovacích lístkov napriek tomu, že nemala mandát člena komisie.
Predsedníčka volebnej komisie bez prenosnej schránky, prevzala od dvoch voličiek hlasovacie lístky,
ktoré priniesla do volebnej miestnosti a tam ich vhodila do volebnej schránky za prítomnosti ostatných
členov volebnej komisie. Podstatu sťažnosti však videla navrhovateľka v postupe pri sčítavaní hlasov,
keď poslankyňou ako nečlenkou komisie došlo k doplneniu dvoch hlasov na meno protikandidáta,
pričom na pokyn okresnej volebnej komisie došlo následne k spísaniu novej zápisnice o výsledku
hlasovania. Na základe uvedených skutočností navrhla, aby ústavný súd vydal nález, ktorým by
napadnutý výsledok volieb starostu obce O. konaných 23. októbra 1999, zrušil alebo ktorým by voľby
starostu obce O. vyhlásil za neplatné.
Vo vzťahu k predmetnej sťažnosti Ústavný súd SR uviedol: „K námietke zloženia miestnej
volebnej komisie a zloženia sľubu členmi tejto komisie neboli zistené pochybenia, ktoré by boli v
príčinnej súvislosti s dosiahnutým výsledkom volieb.“
Zo zisteného skutkového stavu možno vyvodiť, že postup pri zabezpečovaní hlasov mimo
volebnej miestnosti bol v rozpore s postupom upraveným v ustanovení § 31 ods. 6 zákona o voľbách do
orgánov samosprávy obci a môže tak byť v príčinnom vzťahu k zistenému výsledku. Nebola
zabezpečená tajnosť zisťovanej vôle voliča ani vzájomná kontrola členov miestnej volebnej komisie.
Tieto porušenia ústavný súd považuje za hrubé, so závažným následkom, pokiaľ ide o ďalší
priebeh a výsledok volieb v obci O. konaných 23. októbra 1999. Z preukázaných skutočností možno
tiež vyvodiť, že postup pri zabezpečovaní hlasov mimo volebnej miestnosti môže byť v príčinnom
vzťahu k zistenému výsledku. Tieto porušenia ústavný súd považuje za hrubé, so závažným
následkom, pokiaľ ide o ďalší priebeh a výsledok volieb v obci O.. Narušením tohto politického práva
(výkon volebného práva tajným hlasovaním) došlo aj k porušeniu čl. 31 Ústavy SR, ktorý predstavuje
koncentrovanú podstatu politických práv. Princíp ochrany slobodnej súťaže politických síl v tvorbe a
uplatňovaní zákonov upravujúcich politické práva a slobody patrí k ústavným zárukám stabilizácie
demokracie a právnosti štátu. Zistené porušenia zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí v
konaní miestnej volebnej komisie v O. narušili slobodnú súťaž politických síl a ovplyvnili zistený
výsledok volieb (došlo k porušeniu princípu ústavnosti a zákonnosti vykonaných volieb), následkom
čoho plénum ústavného súdu vyhlásilo voľby starostu obce O. konané 23. októbra 1999 za neplatné.
Podľa § 32 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí volič, ktorý nemôže
sám upraviť hlasovací lístok pre telesnú vadu alebo preto, že nemôže čítať ani písať, má právo vziať so
sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov iného voliča, aby za neho hlasovací lístok
podľa jeho pokynov upravil a vložil do obálky. Z doslovného znenia citovaného ustanovenia možno
podľa ústavného súdu vyvodiť záver, že „iná fyzická osoba môže negramotným občanom - voličom
21
poskytovať pomoc pri volebnom akte.“
Ústavnému súdu bola doručená ďalšia volebná sťažnosť, ktorú podpísali piati kandidáti na
funkciu starostu obce V.. Domáhali sa zrušenia výsledkov komunálnych volieb konaných v dňoch 18. a
19. 11. 1994 v obci V., z dôvodov porušenia volebného zákona zo strany zvoleného starostu a to ako
vo volebnej kampani, tak aj pri príprave volieb a v samotnom priebehu volebného aktu.
Okrem toho, že odporca (zvolený starosta) údajne ponúkol 1000 SK a pomoc
pri oprave chatrče rómskej rodine, ak ho budú voliť, osočoval protikandidátov v miestnom rozhlase,
porušil časový harmonogram prípravy volieb, sťažovatelia tiež uviedli, že hoci nebol dôvod prenášať
volebnú urnu po prvom dni volieb do inej miestnosti, z nepochopiteľných dôvodov bola urna prenesená
do kancelárie vedúceho obecného podniku, z prízemia na poschodie. Starosta navyše medzi členov
komisie pozval osobu, ktorá však nebola členom komisie. Tento človek sa v čase konania volieb
zdržiaval
vo
volebnej
miestnosti
za
stolom
s
ostatnými
členmi
komisie
a
za plentou robil úpravy volebných lístkov občanom - Rómom. Túto činnosť vykonával až dovtedy, keď
jeden z oprávnených voličov podal proti tomuto konaniu sťažnosť na Okresnú volebnú komisiu vo V. n.
T.. Členovia komisie ho potom vykázali z volebnej miestnosti. Zápis z toho napokon nebol urobený.
20
21

Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky, sp. zn. PL. ÚS 1/2000 zo 4. apríla 2000.
Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL.ÚS 3/95 z 2. februára 1995.

- 79 -

Podľa názoru sťažovateľov zvolený starosta si úmyselne nasadil človeka do volebnej komisie na
presadzovanie svojich záujmov.
Tento „nečlen komisie“ v konaní pred ústavným súdom vypovedal ako svedok, pričom uviedol,
že so súhlasom predsedu okrskovej volebnej komisie pomáhal pri volebnom akte občanom - Rómom
(sám je tak isto Róm), ktorí nevedia čítať a písať, a to len na základe ich požiadania. Starosta ho však
nepožiadal, aby v jeho záujme niečo pri voľbách vykonal.
Ústavný súd vyhodnotil všetky dôkazy, a to každý dôkaz jednotlivo, a všetky dôkazy v ich
vzájomnej súvislosti. Starostlivo prihliadol na všetko, čo vyšlo za konania najavo, vrátane toho, čo
uviedli účastníci a napokon rozhodol o tom, že sťažnosť zamieta z dôvodu neopodstatnenosti. V rámci
vykonaného dokazovania ústavný súd nezistil, že by bol zvolený starosta „nasadil“ akúkoľvek osobu do
volebnej komisie, aby konal v jeho záujme, najmä pri volebnom akte rómskych občanov.
Aj v tomto prípade možno mať pochybnosti o tom, či bol dodržaný princíp ústavnosti, napriek
dodržaniu zákona. Zákonná úprava je pomerne liberálna, keď umožňuje, aby oprávneným voličom, ktorí
nevedia často čítať ani písať niekto pomohol upraviť hlasovací lístok. Keďže aj negramotné osoby majú
právo voliť, takáto právna úprava je síce na mieste, avšak nie je vytvorený účinný mechanizmus
zabraňujúci jej zneužívaniu. Čo v prípade, ak sám „pomáhajúci“ zakrúžkuje podľa svojho výberu
kandidáta, ktorého si oprávnený volič neprial? Takéto porušenie zákona nie je možné účinne
preukázať. Zaujímavé je tiež to, že takmer vždy pred voľbami sa počet negramotných, ktorí potrebujú
pomoc za plentou záhadne zvýši. Zákon však porušený nie je.

4

ZÁVER

Na základe analyzovaných rozhodnutí Ústavného súdu SR je evidentné, že uplatňovanie
volebných zákonov a ústavy vo volebných veciach či samotné posudzovanie ústavnosti a zákonnosti
volieb nie je vždy jednoznačné. Vznikajú rôzne praktické problémy spojené s uplatňovaním jednotlivých
ustanovení. Ťažkosti vznikajú v súvislosti s dodržaním 10-dňovej lehoty pre podanie sťažnosti,
s dodržaním 90-dňovej lehoty pre rozhodnutie ÚS SR, s dodržaním podmienok volebnej kampane
a volebného moratória, ako aj s posudzovaním samotnej ústavnosti a zákonnosti. V tejto súvislosti
nemožno opomenúť fakt, že dodržanie zákonnosti nemusí vždy nevyhnutne predstavovať tiež
dodržanie princípu ústavnosti. Tým, že zákonná úprava je nedostatočná či v mnohých prípadoch
príliš liberálna (napr. nestanovená dĺžka trvalého pobytu, možnosť starostu doplniť členov
volebnej komisie a pod.), vytvára sa podľa nášho názoru priestor pre porušovanie jednotlivých
ustanovení Ústavy SR.
Existujú tiež rôzne názory na to, či posudzovanie ústavnosti a zákonnosti volieb patrí vôbec do
právomoci Ústavného súdu SR. Nemali by vo volebných veciach rozhodovať len všeobecné súdy alebo
dokonca osobitný súd? To je len jedna z množstva otázok, ktoré boli položené v príspevku. Cieľom
pritom nie je na položené otázky vždy jednoznačne odpovedať, ale skôr vytvoriť ich položením priestor
pre ďalšiu diskusiu.
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VÝZNAM REFERENDA PRE OCHRANU DEMOKRATICKÝCH
PRINCÍPOV
Soňa Rakušanová
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta
Abstrakt: Príspevok sa venuje otázke významu referenda pre ochranu demokratických princípov.
Rozoberá princípy legitimity, legality a demokracie a ich prepojenie s inštitútom referenda. Zároveň
približuje ich ochranu prostredníctvom súdnej moci a to všeobecnými súdmi a ústavným súdom.
Súčasťou príspevku je analýza niektorých dôležitých judikátov Ústavného súdu SR v otázke referenda.
Kľúčové slová: Referendum, Legitimita, Legalita, Demokracia, Volebné súdnictvo, Ústavný súd
Abstract: This article discusses the importance of the referendum in question of protection of
democratic principles. It deals with the principles of legitimacy, legality and democracy and relation with
the institute of the referendum. It demostrates protection of these ones by the judiciary. This paper
contents the analysis of some important case law of the The Constitutional Court of the Slovak republic
in the question of the referendum.
Key words: Referendum, Legitimacy, Legality, Electoral Justice, Constitutional Court
1

ÚVOD

Cieľom môjho príspevku má byť pohľad na vybrané princípy slovenského konštitucionalizmu
z hľadiska ich významu, legitimitu občianskeho rozhodovania a teda význam referenda pre ochranu
demokratických princípov.Základnými princípmi slovenského konštitucionalizmu, ktorým sa chcem
v tomto článku venovať a ktoré priamo súvisia s témou tohto príspevku sú princípy legitimity, legality
a demokracie. Princípy legitimity a legality vyjadrujú pohľad občana na fungovanie štátnej moci, jej
uznanie, súhlasné odobrenie jej existencie a legalita umožňuje zvyšovať dôveru občanov vo výkon
štátnej moci právnym spôsobom a prostredníctvom práva. Princíp demokracie je zas určujúcim pri
definovaní štátu ako suverénneho štátneho celku.
2

PRINCÍPY LEGITIMITY A LEGALITY ŠTÁTNEJ MOCI

Princípy legitimity a legality štátnej moci sa zaraďujú medzi základné princípy právneho štátu a
ich uplatňovanie je určujúcim faktorom pre charakter štátnej moci. Ak má byť právny štát skutočne
právnym v zmysle akým ho opísal známy fínsky teoretik ústavného práva Kaarlo Tuori, musí byť
naplnená legitimita moci prostredníctvom procesoch tvorby, aplikácie práva a v správe. Tvrdí, že, „ ľud
sa zmenil na aktívnu a diskutujúcu, pluralistickú občiansku spoločnosť“ Ľud sa tak zúčastňuje na
procesoch tvorby a aplikácie práva a vytvára tak hodnotový základ pre delegovanie moci na určitý
subjekt, ktorým je štát. Ak by však subjekt, ktorému bola dôvera a moc odovzdaná výrazne vybočil zo
všeobecne tolerovaného hodnotového rámca, mali by mať tí istí občania ako suveréni možnosť využiť
prostriedky priamej demokracie (napr. recall) alebo zastupiteľskej demokracie (najbližšie voľby) a moc
tomuto subjektu odobrať. Aj významný mysliteľ 20. storočia Karl Raimund Popper vyhlásil, že „ ...v
1
demokracii môžu byť vládcovia (t.j vláda) odvolaní ovládanými bez krviprelievania“
Štát zakladá svoju moc na politickej legitimite a súčasne na legalite uskutočňovania tejto moci.
Politická legitimita spočíva v uznaní a rešpektovaní autority určitého subjektu politiky zo strany
spoločnosti alebo jej jednotlivých častí, legitimita hovorí o dôvere, ktorou je vzťah medzi spoločnosťou
2
a subjektom moci naplnený.
V demokratickom štáte sa moc odvodzuje od občanov ako od ústavne zakotveného zdroja moci
v štáte. Aj Ústava SR predpokladá splnenie tejto premisy a to prostredníctvom čl. 2 ods. 1 kde
vyslovene uvádza, že „štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich
zástupcov alebo priamo“ Transport moci od občanov na orgány štátnej moci sa musí uskutočňovať
ústavným a zákonným postupom a to slobodnými voľbami. Takýto právom regulovaný prenos moci zo
3
zdroja na jej predstaviteľov sa nazýva politická resp. právna stránka legitimity. V prípade vykonávania
1
2
3

BRÖSTL, A.: Dejiny politického a právneho myslenia, Bratislava: IURA EDITION, 1999, str.295
FILIP, J., SVATOŇ, J.: Státověda, 5. vydanie. Praha: Wolters KLuwer ČR, str. 38.
OTTOVÁ, E.: Teória práva, Šamorín: Heuréka 2010, str. 116
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štátnej moci priamo občanmi, musia byť splnené všetky podmienky nato aby občania túto svoju moc
mohli realizovať v rámci dodržania princípu legality . V slovenskom právnom poriadku sú garanciou
týchto podmienok Ústava, jednotlivé volebné zákony a zákon o spôsobe vykonania referenda.
Samozrejme nie je možné opomenúť nezávislé súdnictvo, ktoré bude predmetom ďalšej kapitoly.
V prípade legitimizačného procesu rozhodovania je potrebné položiť na misku váh silu
reprezentatívnej a priamej demokracie. Podľa môjho názoru je sila „krúžkovania“ teda samostatného
4
rozhodnutia občana o určitej otázke, neporovnateľne intenzívnejšia a tak ako tvrdí Klima priama
legitimita hlasovania zvyšuje demokratický efekt ústavy. Uvádza tak v súvislosti s faktom, že použitie
referenda je výhodné pre váhu dokumentu, konkrétne ústavnej listiny avšak mohli by sme týmto
odôvodniť posilnenie efektu každého právneho aktu, ktorý bol odobrený občanom ako zdrojom moci.
Samozrejme nemožno opomenúť ani negatívne názory, ktoré tvrdia, že demokracia súčasnosti je
uskutočňovaná formou sprostredkovania, kedy zvolení tzv. výber vládnucich, dostávajú možnosť
rozhodovať ústavne predpísaným spôsobom a v ústavne nastavených medziach v presne určenom
období. Absolutizácia tézy priamej demokracie vedie k roznecovaniu konfliktov, oslabovaniu štátu
5
a jeho reálnych možností vlády.
K princípu legality sa na tomto mieste vyjadrím len v krátkosti. Jeho priame prenesenie do praxe
bude predmetom nasledujúcich kapitol a to prostredníctvom analýzy súdnej ochrany referendového
práva a teda aj ochrany princípov legitimity, legality a samozrejme demokracie. Legalita reprezentuje
základnú charakteristiku každého právneho štátu, značí, že sa určitá funkcia štátnej moci nadobúda
6
a vykonáva právnym spôsobom, respektíve v zhode s právom.
3

PRINCÍP DEMOKRACIE

Uplatňuje sa tu princíp rozhodovania väčšiny a ochrany práv menšiny. Menšina má právo na
opozíciu, vytvorenie vlastných strán či iných združení, vyjadrovanie vlastných názorov, kritiku
7
väčšinovej moci. Tiež je výsadou demokracie voľba rozhodujúcich orgánov moci. Obsahovo je zásada
demokracie napĺňaná vzťahmi spojenými s už spomínanou účasťou verejnosti na rozhodovaní
v podobe priamej demokracie, zastupiteľskej demokracie či napr. konzultatívnej demokracie. Samotný
princíp demokracie je východiskovým princípom slovenskej ústavnosti a v jeho pojmovom vymedzení
sa už spomínané znaky dotvárajú a spoločne s ďalšími napr.už spomínané princípy legitimity a legality
8
vytvárajú tzv. princípy slovenského konštitucionalizmu. Aby mohli byť realizované, je potrebné
zabezpečiť právne prostriedky na ich vykonanie. K týmto prostriedkom je možné zaradiť aj voľby
a konštrukcia priamej demokracie. Tie umožňujú aby sa v parlamentnej republike odvíjala legitimita
predstaviteľov verejnej moci od vôle občanov, od ich rozhodnutia, čo v demokratickom poňatí znamená
základné vyjadrenie princípu suverenity ľudu a princípu slobodných volieb.
Ústava Slovenskej republiky vyjadruje v čl. 1 ods. 1 demokratický ústavný princíp na ktorom je
založená organizácia a realizácia štátnej, resp. verejnej moci v Slovenskej republike, pričom tento
základný ústavný princíp je premietnutý do viacerých ustanovení Ústavy SR. Demokratický princíp úzko
súvisí s princípom suverenity ľudu vyjadrenom v Preambule Ústavy SR a v čl. 2 ods. 1 Ústavy SR, na
ktorý nadväzuje čl. 30 Ústavy SR garantujúci právo občanom na správu vecí verejných priamo alebo
9
prostredníctvom svojich zástupcov.

4

REFERENDUM AKO PROSTRIEDOK VÝKONU ŠTÁTNEJ MOCI

Referendum je rozšírením možnosti politického vyjadrenia občanov a participácie za hranice,
ktoré poskytuje reprezentatívna demokracia. Je zdôraznením občana formulovať svoj politický názor
a demonštruje otvorenosť demokratického systému. Pokiaľ je referendum resp. iné prostriedky priamej
demokracie (ako plebiscit i iniciatíva) použité správne, zaručuje to väčšiu mieru legitimity rozhodovacích
10
procesov a posilňuje dôveru verejnosti v štát a štátne zriadenie.
Významnou súčasťou štátneho mechanizmu, ktorý zabezpečuje ideu vytvorenia demokratického
a právneho štátu sú orgány zaisťujúce ochranu volebného práva. Na ich efektívnom fungovaní do
značnej miery závisí naplňovanie už spomínanej požiadavky právneho štátu, ktorá je spätá

4

KLIMA, K.: Ústavní právo, 2: rozšírené vydanie, Plzeň: Aleš Čeněk, 2004, str. 81
MLSNA, P.: Příma demokracie a její ústavní parametry v českém ústavním pořádku, str. 114, Zborník príspevkov z medzinárodnej
konferencie Dny veřejného práva, Masarykova univerzita, Brno 2007
6
BRÖSTL, A.DOBROVIČOVÁ, G., KANÁRIK, I.: Základy štátovedy, Košice: Právnická fakulta UPJŠ, 2007, str.164
7
KLÍMA, K.: Teorie veřejné moci ( vládnutí ), Praha: ASPI Publishing, 2003
8
PALÚŠ, I., SOMOROVÁ, Ľ.: Štátne právo Slovenskej republiky, Košice: UPJŠ, 2010, str.66
9
DRGONEC, J.: Ústava SR- Komentár, Šamorín : Heuréka, 2007
10
ANTOŠ, M., WINTR, J. ( ed ): Volby, demokracie a politické svobody. Praha : Leges, 2010, str. 132
5
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s predstavou deľby štátnych funkcií medzi rôznych nositeľov jeho výkonu. Myslí sa tým nezávislé
11
súdnictvo, ktoré má v rámci tohto kontextu zabezpečiť výkon rozhodnutí štátu a ich rešpektovanie.
5

VŠEOBECNÉ REFERENDOVÉ SÚDNICTVO

Aj napriek faktu, že základným súdnym orgánom, ktorý sa zaoberá referendovými otázkami a na
ktorý sa môžu obrátiť samotní občania so svojimi sťažnosťami je Ústavný súd SR, aj všeobecné súdy
majú v tejto oblasti určitú úlohu. Pôsobia ako prvok ochrany zákonnosti a tak dotvárajú celkový systém
referendového súdnictva.
12
Samotné konanie je upravené v Občianskom súdnom poriadku (OSP) prostredníctvom § 250 z
v rámci VII. Hlavy pod názvom Osobitné konania - Konanie vo volebných veciach. Tento paragraf
upravuje konanie vo veciach zoznamov voličov a zoznamov oprávnených občanov na hlasovanie
v referende. S týmto ustanovením priamo súvisí § 244 ods. 5 OSP, ktorý ustanovuje, že súd má
právomoc rozhodovať aj vo volebných veciach a vo veciach registrácie politických strán a hnutí a to
v takom rozsahu, v ako to stanoví osobitný zákon. Vo volebných veciach súd nepreskúmava zákonnosť
rozhodnutí a postupov orgánov verejnej správy, ale zákonnosť rozhodovania a procesného postupu
13
subjektov podieľajúcich sa na priebehu volieb.
14
Števček uvádza, že osobitné konania zo VII. Hlavy patria do pôsobnosti správneho súdnictva,
pričom o volebnom súdnictve tvrdí, že patrí do tzv. verejného súdnictva. Zároveň ale uvádza, že aj
napriek niektorým blízkym črtám volebného súdnictva so správnym súdnictvom, nemožno tieto pojmy
stotožňovať, keďže podstatou týchto konaní je nahradenie prejavu vôle odporcu. Napr. v konaní podľa §
250z je základom vyriešenie sporu medzi obcou a občanom, ktorý si uplatňuje verejnoprávny nárok
a pričom na rozdiel od nesporových konaní je charakteristickou kontradiktórnosť takéhoto konania.
Na rozdiel od ostatných tzv. volebných konaní súd posudzuje zásah do práv fyzických osôb a to
práve na základe námietok voči zoznamu voličov. Účelom takéhoto konania je totiž poskytnúť súdnu
ochranu občanom, ktorí tvrdia, že v takýchto zoznamoch sú chyby alebo nedostatky. Podstatou tohto
sporového konania je teda fakt, že občanovi nie je obcou umožnené zúčastniť sa hlasovania resp. sú
s jeho menom spojené chyby či nepresnosti, ktoré by mohli mať vplyv na výkon jeho volebného resp.
15
v rámci referenda, hlasovacieho práva. Ako uvádza Mazák v tomto konaní sa primerane uplatnia
predovšetkým ustanovenia tretej časti OSP, ak nie je daná osobitná úprava v § 250 z. Je však
potrebné uviesť, že súdy sú v prípade voličských zoznamov až poslednou inštanciou, keďže tu existuje
osobitná právna úprava. Je ňou zákon o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý v § 7
16
ustanovuje tzv. námietkové konanie. Je potrebné uviesť, že zákon, ktorý určuje spôsob akým sa
17
samotné referendum uskutoční je v tejto otázke subsidiárne podriadený zákonu o voľbách do NRSR.
Takéto konanie je administratívnou možnosťou, ktorou môže občan upozorniť obec na chybu
vyskytujúcu sa zozname voličov pričom podľa znenia zákona § 7 ods. 1) si volič môže v úradných
hodinách obce overiť, či je zapísaný v stálom zozname a môže požadovať doplnenie údajov alebo
vykonanie opráv. Obec je povinná žiadosti vyhovieť alebo do troch dní písomne oznámiť voličovi
dôvody, pre ktoré nemôže žiadosti vyhovieť. Je zrejmé, že pokiaľ obec urobí nápravu konanie sa
zastavuje. Pokiaľ by obec sama neodstránila chyby alebo nedostatky v stálom zozname, volič sa obráti
na príslušný súd s návrhom na vydanie rozhodnutia o vykonaní opravy alebo doplnení stáleho
zoznamu. Súdom príslušným na konanie je okresný súd podľa volebného okrsku.
V prípade tohto sporového konania je zrejmé, že dôraz sa kladie na petit, v ktorom musí
dotknutý občan ako navrhovateľ uviesť presne keďže súd je znením petitu viazaný. Petit môže znieť
a teda občan sa môže domáhať vydania rozhodnutia o vykonaní opravy alebo o doplnení buď stáleho
zoznamu voličov alebo zoznamu voličov určeného na hlasovanie. Neprichádza do úvahy napr. situácia
ak by sudca rozhodol napr. o zmene adresy trvalého pobytu uvedenú v zozname voličov pokiaľ by
navrhovateľ žiadal napr. zmenu čísla občianskeho preukazu. Inej ochrany napr. v podobe vyčiarknutia
18
zo zoznamu voličov sa podľa Ficovej nemožno domáhať.
Pasívne legitimovaným subjektom bude v tomto prípade obec. Samosudca rozhoduje bez
19
pojednávania a proti rozhodnutiu súdu nie je prípustný opravný prostriedok. Podľa Krajča je v rámci §
250z významný ods. 3, ktorý ukladá súdu povinnosť rozhodnúť uznesením do 3 dní od podania návrhu
11

FILIP, J., SVATOŇ, J.: Státověda, 5. vydanie. Praha: Wolters Kluwer ČR 2011, str. 264
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a rozhodnutie doručiť v deň vydania rozhodnutia. Porušenie týchto povinností môže podľa tohto autora
znamenať zásah do ústavných práv občana riadne sa zúčastniť na hlasovaní v referende. Uznesenie,
ktorým sa vyhovelo vo veci samej, je súdnym rozhodnutím, ktorým sa nahrádza vyhlásenie vôle obce
rovnako ako je to uvedené v § 161 ods. 3. Rozhodnutie je preto vykonateľné tak, že nahrádza
vyhlásenie vôle obce spočívajúce vo vykonaní opravy alebo odstránení nedostatku v zoznamoch
a stáva sa súčasťou príslušného zoznamu voličov. Týmto spôsobom je zabezpečená kontinuita
hlasovania aj pre občana, ktorého právo hlasovať by bolo obmedzené alebo by jeho účasť na referende
bola ohrozená.
Zákon o voľbách do NRSR v nadväznosti na toto rozhodnutie v § 7 ods. 2 druhá veta následne
ukladá povinnosť pre obec resp. pre okrskovú volebnú komisiu v deň volieb, vykonať nápravu. Možno
konštatovať, že proces opráv voličských zoznamov resp. zoznamov na hlasovanie prostredníctvom
súdneho konania je dostačujúcou a umožňuje dotknutému občanovi domôcť sa nápravy stavu v ktorom
je ohrozené jeho základné právo na účasť na správe vecí verejných.
Za zmienku v tejto súvislosti stojí úprava tejto otázky v Českej republike kde na rozdiel od
Slovenskej republiky je tzv. volebné súdnictvo zverené správnym súdom. Neexistencia inštitucionálnej
podoby volebného súdu (rovnako ako v slovenskom súdnom systéme) tak založila iný systém
rozhodovania v otázkach volebného práva a referenda. Občianskoprávny proces je v českom práve
20
nahradený správnym súdnictvom, kde určujúcim je Súdny správny poriadok.
Tento zákon upravuje právomoc a príslušnosť súdov konajúcich a rozhodujúcich v správnom
súdnictve a niektoré otázky organizácie súdov a postavenie sudcov. Tiež upravuje postup súdu,
účastníkov konania a ďalších osôb v správnom súdnictve. V rámci II. Hlavy, 4. diel § 88 - 93 s názvom “
Soudnictví ve věcech volebních a ve věcech místního a krajského referenda“
(krajské
referendum bolo k zákonu pridané počas poslednej novelizácie v roku 2011) upravuje konanie vo
veciach týchto právnych otázok.
Je zrejmé, že súdy vo volebných veciach poskytujú ochranu subjektívnym právam
verejnoprávneho charakteru. Preto je pri existencii fungujúceho systému správneho súdnictva
21
a Najvyššieho správneho súdu ČR, logickým krokom zveriť túto agendu správnym súdom.
Miestne referendum a krajské referendum sú v právnom poriadku ČR upravené prostredníctvom
dvoch čiastkových zákonov. Miestne referendum v zákone č. 22/ 2004 Sb. o miestnom referende
a krajské referendum v najnovšom zákone s účinnosťou od 1. januára 2010- z. č 118/2010 Sb., o
krajskom referende a o zmene niektorých zákonov. Tieto zákony predstavujú čiastkovú právnu úpravu
a priamo odkazujú na úpravu v Súdnom správnom poriadku. Vzájomnú previazanosť týchto dvoch
zákonov je zabezpečená tým, že samotný zákon o miestnom referende počíta v par. 57 a 58 so
22
súdnym prieskumom.
6

ÚSTAVNÉ REFERENDOVÉ SÚDNICTVO

Princíp ústavnosti je vo všeobecnosti deklarovaný ako základná súčasť (predpoklad)
demokratického právneho štátu. Ústavnosť v širšom slova zmysle sa vzťahuje na postup každého
orgánu verejnej moci i subjektu súkromného práva pri aplikácii práva a aj pri jeho realizácii, ktorý je v
zhode s ústavou. Význam a poslanie ústavnosti sa nenapĺňa samo od seba, a preto je potrebné
vytvorenie systému záruk jej pôsobenia v praxi, ktorý sa označuje ako ochrana ústavnosti.
Nezávislým súdnym orgánom ochrany ústavnosti je podľa čl. 124 Ústavný súd SR. V tomto článku je
zároveň vymedzené jeho postavenie a pôsobnosť, zaradenie do systému súdnej moci, oddelene od
všeobecných súdov. V ochrane ústavnosti spočíva jeho výlučné postavenie a nezastupiteľnosť
v systéme deľby moci. Ústavný súd svojou rozhodovacou činnosťou prispel k zachovaniu právnosti
23
štátu a jeho smerovania k demokratickým hodnotám
Treba povedať, že samotná úprava referenda má svoje nedostatky a tie prispievajú k tomu, že
pokusy o praktické využitie ústavne upravených foriem priamej demokracie nepotvrdzujú vhodnosť
24
resp. správnosť ústavných a zákonných podmienok pre ich realizáciu.
Samotné konania týkajúce sa referenda v ktorých ÚSSR rozhoduje sú v Ústave zakotvené
v rámci vymedzenia vecnej pôsobnosti, ktorou je taxatívne vymenovaný okruh právnych vecí v ktorých
judikuje. Okrem Ústavy je smerodajným právnym predpisom aj zákon o ústavnom súde a niektoré
25
doplňujúce predpisy ( ako napr. zákon o ochrane verejného záujmu).
20
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Na začiatok je potrebné uviesť, že Ústava vymedzuje určité typy konaní, ktoré sa priamo
a výlučne týkajú referendovej otázky – konanie o súlade predmetu referenda s ústavou - čl. 125b
Ústavy SR (preventívna kontrola ústavnosti) a konanie proti výsledku referenda- čl. 129 ods. 3
Ústavy SR(represívna kontrola ústavnosti). Ďalším typom sú všeobecne koncipované konania v ktorých
môže byť problematika referenda prejednávanou vecou v rámci napr. rozhodovania o súlade právnych
predpisov či rozhodovania o ústavných sťažnostiach (najmä v prípade porušenia politického práva
podľa čl. 30 ods. 1 Ústavy SR). Podľa rozsahu a charakteru rozhodnutí ÚSSR v referendovej otázke
možno konštatovať , že to boli práve tieto konania, ktoré priniesli praktický rozvoj konštatnej judikatúry.
Konanie o súlade predmetu referenda s ústavou – Právomoc ÚSSR konať o predmete
referenda slúži na zabezpečenie ústavného práva prezidenta Slovenskej republiky podať na Ústavný
súd SR pred vyhlásením referenda návrh na rozhodnutie, či predmet referenda, ktoré a má vyhlásiť na
základe petície občanov alebo uznesenia Národnej rady SR, je v súlade s ústavou alebo ústavným
zákonom.
Cieľom takejto právomoci ÚSSR je odstránenie rizika, že sa uskutoční referendum, ktoré by bolo
následne zrušené, pretože jeho predmet bol v rozpore s ústavou. Návrh na začatie konania o predmete
referenda môže podať jedine prezident (ide o lex specialis vo vzťahu k čl. 130 ods. 1 ústavy) pričom
26
Ústava SR podmieňuje podanie návrhu „ pochybnosťou prezidenta“. Ako uvádza Drgonec nie je
právne významné či bude prezident jedinou fyzickou osobou, ktorá bude takúto pochybnosť pociťovať,
alebo to bude verejnosť či politické strany. Zodpovednosť rozhodnutia na základe subjektívneho pocitu
je len na prezidentovi, ktorý sa môže, ale aj nemusí na Ústavný súd obrátiť.
V tejto súvislosti si dovoľujem vysloviť názor, že táto fakultatívna povaha rozhodnutia prezidenta
obrátiť sa na ÚSSR priamo protirečí cieľu konania keďže je možné, že pochybnosť hlavy štátu nebude
dostatočná a tak môže následne reálne dôjsť k neplatnosti referenda. Dôsledkom takejto neplatnosti by
mohlo byť premrhanie nemalých finančných zdrojov zo štátneho rozpočtu na organizáciu referenda
a znižovanie dôvery občanov v demokratické právne princípy.
Zároveň by sa dalo v teoretickej rovine uvažovať o zodpovednosti prezidenta za úmyselné
porušenie Ústavy v prípade ak by sa na ÚSSR neobrátil aj napriek vyslovene protiústavnému predmetu
referenda. Nie je však témou tejto práce riešiť podobnú problematiku.
Prezidentovo oprávnenie obrátiť sa so svojou otázkou na ÚSSR je obmedzené časom. Ústava
SR ho vymedzuje výrazom „ pred vyhlásením referenda“. Návrh bude podaný súladne s Ústavou len ak
ho podá skôr ako prezident vyhlási referendum. V ostatných prípadoch návrh nie je spôsobilý vyvolať
27
ústavou určený právny účinok. V súvislosti s časovým obmedzením platí, že ak prezident podá návrh
na začatie konania o predmete referenda, od podania návrhu do nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia ústavného súdu vo veci samej lehota na vyhlásenie referenda prezidentovi neplynie.
Konanie o predmete referenda upravuje § 41f - § 41h ZoÚS (II. Hlava – Osobitné konania, Tretí
oddiel). Tieto ustanovenia upravujú osobitné náležitosti samotného návrhu (ten musí mať pre platnosť
všeobecné aj určité osobitné náležitosti) , kde majú dôležitú úlohu dôvody, ktoré viedli navrhovateľa
k pochybnostiam. ÚSSR musí o merite veci rozhodnúť do 60 dní od jeho doručenia, pričom súčasťou
jeho rozhodovania bude aj vyžiadanie si stanoviska zo strany orgánu, ktorý navrhol vyhlásiť referendum
(NRSR alebo petičný výbor). Ústavný súd SR rozhoduje vo veci samej nálezom, ktorý doručuje
navrhovateľovi a jednému zo spomínaných subjektov.
Výsledkom je rozhodnutie o tom či je predmet referenda v súlade s ústavou alebo ústavnými
zákonmi. Ak rozhodne, že nie je v súlade, prezident také referendum nesmie vyhlásiť. V prípade tohto
nálezu z povahy veci vyplýva, že toto rozhodnutie priamo zaväzuje prezidenta, ale zároveň je nesporné,
že má širšie právne účinky a vo svojej podstate ide o účinky erga omnes, keďže vylučuje aktivity
28
kohokoľvek smerujúce k nerešpektovaniu tohto rozhodnutia.
Konanie proti výsledku referenda
Na základe predchádzajúcej kapitoly možno usudzovať, že samotné konanie pred ÚSSR
v prípade referenda prebieha v podstate rovnakým spôsobom ako v prípade akejkoľvek inej veci,
samozrejme s ohľadom na špecifiká, ktoré so sebou prináša. Referendum ako demokratický prostriedok
rozhodovania občanov však okrem nesporných výhod, ktoré vyplývajú z jeho samotnej podstaty, klade
vysoké nároky na organizáciu a realizáciu referendového práva hlasovať. Pri nej musia byť zachované
všetky demokratické princípy ako napr. tajnosť, rovnosť, všeobecnosť a sloboda hlasovania a pod.
Pokiaľ by tieto princípy neboli dodržané, zakotvil ústavodarca možnosť aby Ústavný súd SR rozhodol
o tom, či hlasovanie a výsledok samotného referenda sú platné alebo nie.
26

DRGONEC, J.: Ústava SR – Komentár, Šamorín: Heuréka 2007, str. 915
DRGONEC, J.: Konanie pred Ústavným súdom Slovenskej republiky. Šamorín, Heuréka, 2008, str. 138
OROSZ, L.: Záväznosť rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky (náčrt teoretických a praktických problémov). In: Ústava
Slovenskej republiky a jej uplatňovanie v legislatívnej a právno-aplikačnej praxi, Zborník príspevkov. Košice UPJŠ, 2009, s. 93.
27
28

- 86 -

Konanie v ktorom ÚSSR rozhodne, je zakotvené v čl. 129 ods. 3 „ Ústavný súd rozhoduje
o sťažnostiach proti výsledku referenda a o sťažnostiach proti výsledku ľudového hlasovania o odvolaní
prezidenta republiky“ V rámci témy rozoberanej problematiky sa budem venovať len konaniu
o sťažnostiach proti výsledku referenda.
Ako je zrejmé už zo samotného názvu konania, jedná sa o kontrolu represívnu (následnú), teda
ÚSSR bude o veci týkajúcej sa referenda rozhodovať až potom ako bolo platne vykonané,
zrealizované, čo znamená, že posudzovať možno len referendum, ktoré bolo právoplatne vykonané (
nie zmarené alebo nevyhlásené ), pričom predmetom posudzovania bude priebeh a výsledok
referenda. Sťažnosť na Ústavný súd SR je v tomto konaní právnym prostriedkom slúžiacim na
vylúčenie právneho účinku čl. 98 ods. 1 Ústavy SR „ Výsledky referenda sú platné, ak sa na ňom
zúčastnila nadpolovičná väčšina oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou
29
väčšinou všetkých účastníkov“
Samotné konanie o týchto sťažnostiach upravuje ZoÚS v deviatom oddiele druhej Hlavy v § 66 §70. Opätovne sa pokúsim konanie v stručnosti priblížiť. Navrhovateľom môže byť najmenej 1/5
poslancov NRSR, prezident, vláda, generálny prokurátor, skupina najmenej 350 tisíc občanov. Aj
v tomto prípade je podanie návrhu na začatie konania limitované lehotou 30 dní od zverejnenia
výsledkov referenda, čo môže podľa môjho názoru predstavovať problém v prípade podania sťažnosti
zo strany občanov. Aj Ústavný súd je vo svojom rozhodovaní limitovaný keďže rozhodnúť v lehote 10
dní. Vo veci koná a rozhoduje plénum Ústavného súdu bez nariadenia ústneho pojednávania na
neverejnom zasadnutí nálezom.
Ústavný súd v konaní skúma pravdivosť tvrdenia o porušení ústavnosti ako aj to, či porušenie
ústavnosti rozhodujúcim spôsobom ovplyvnilo alebo mohlo ovplyvniť výsledok referenda. Ak Ústavný
súd zistí, že porušenie ústavnosti rozhodujúcim spôsobom ovplyvnilo alebo mohlo ovplyvniť výsledok,
nálezom vysloví, že vykonané referendum je neplatné. Tento nález sa následne uverejní
prostredníctvom Tlačovej agentúry SR a vyhlási v Zbierke zákonov. Výsledok referenda vyhlásený
30
Ústavným súdom SR za neplatný nemá žiadne právne účinky. Na záver si ešte dovolím vysloviť
vlastný názor, ktorý smeruje k pomerne nesprávnemu označeniu názvu samotného konania, keďže už
zo samotného pojmu „ výsledky“ vyplýva možnosť, že výsledok referenda zahŕňa aj neplatné výsledky.
Tie už so samotnej podstaty neplatnosti je zbytočné skúmať na súde aj keby bolo možné sa zaoberať
príčinami tejto neplatnosti. Možno by bolo vhodnejšie uviesť pojem „ konanie o sťažnosti proti návrhom
prijatým v referende.
Z praktického hľadiska však možno usudzovať, že nízky počet podaní, ktoré prijal ÚSSR v rámci
porušenia týchto spomínaných článkov v rámci osobitných typov konania svedčí o nie práve efektívnej
úprave týchto procesných predpisov.
V rámci názorov odborníkov na rozhodovaciu právomoc Ústavného súdu v tejto oblasti možno
31
spomenúť názor Orosza , ktorý tvrdí, že niektoré právomoci ÚSSR tak ako sú upravené v súčasnosti,
mu z hľadiska celkovej konštrukcie ústavného systému nemusia byť nevyhnutne zverené. Myslí tým aj
rozhodovanie o sťažnostiach proti výsledku referenda a volebné súdnictvo
(kam sa zaraďuje aj
referendová otázka). Uvažuje o redukcii aktuálneho rozsahu právomocí Ústavného súdu práve o tento
typ konaní . Podľa vzoru Českej republiky by sa mala zriadiť sústava správnych súdov na čele
s Najvyšším správnym súdom, ktoré by okrem výkonu správneho súdnictva prebrali celú agendu
volebných otázok.
V nasledujúcej, poslednej kapitole sa budem venovať najdôležitejším judikovaným prípadom,
v ktorých sa Ústavný súd zaoberal otázkou referenda v už spomínaných všeobecných konaniach.
7

JUDIKATÚRA ÚSTAVNÉHO SÚDU SR V OTÁZKE REFERENDOVÉHO PRÁVA

Judikatúra Ústavného súdu SR je v prípade referenda pomerne bohatá a z väčšiny judikátov
možno vyvodiť jasný odkaz - že referendum a iné formy priamej demokracie by mali mať silné
postavenie medzi inštitútmi ústavného práva a že politická činnosť zástupcov ľudu by mala byť
podmienená právom občanov rozhodovať o dôležitých otázkach fungovania spoločnosti.
Jednou z prvých lastovičiek v rámci rozhodovacej právomoci Ústavného súdu v referendovej otázke je
32
PL. ÚS 42/ 95.
PL. ÚS 42/ 95 - ÚS SR v tomto rozhodnutí vyhlásil nesúladnosť pôvodného znenia zákona č.
564/ 1992 o spôsobe vykonania referenda v znení z. č. 269/ 1995. V § 1 ods. 1 a ods. 3 prikazoval
predložiť petíciu na vyhlásenie referenda na preskúmanie predsedovi parlamentu, pričom NR SR
29

DRGONEC, J.: Konanie pred Ústavným súdom Slovenskej republiky. Šamorín: Heuréka, 2008, str. 208
PALUŠ, I., SOMOROVÁ, Ľ.: Štátne právo Slovenskej republiky, Košice : UPJŠ, 2010, str. 465
OROSZ.: Ústavný systém Slovenskej republiky – Všeobecná charakteristika, hodnotenie a perspektívy, str. 120 In: OROSZ a kol.:
Ústavný systém SR ( doterajší vývoj, aktuálny stav, perspektívy ), UPJŠ, Košice 2009
32
Nález ÚS SR sp. zn. PL. ÚS 42/ 1995, Zbierka nálezov a uznesení Ústavného súdu SR 1996. str. 88- 89
30
31
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posudzovala súlad takejto petície s ústavou a petičným zákonom. Napriek rozhodnutiu o nesúlade je
zaujímavejším jeho samotné odôvodnenie, ktoré obsahuje niektoré dôležité premisy: v súvislosti
s legitimitou moci ako predmetom prvej kapitoly tohto príspevku Ústavný súd uvádza, že „.....i keď
občania delegujú svoje práva parlamentu, predsa im zostáva – ako nositeľovi primárnej originálnej moci
– právo rozhodovať o niektorých zásadných otázkach týkajúcich sa verejného záujmu priamo
v referende, nezávisle na parlamente. V teoretickej polohe je referendum určitou poistkou občana voči
parlamentu, aby si v zásadných otázkach nechal poradiť od občanov alebo aby občania v referende
hlasovaním zobrali na seba zodpovednosť, ktorú parlament nechce, nemôže alebo nedokáže uniesť......
Z uvedeného vyplýva priznanie zákonodarnej moci občanom, ako samostatnej a rovnocennej entite.
Nepresúva zákonodarnú dominantu iba na náš parlament, ale ekvivalentne aj na úroveň občianskolegislatívnej iniciatívy. Tým teda legitimuje občana k priamemu rozhodovaniu. Teoreticky by sme teda
mohli na základe tohto rozhodnutia vyhlásiť, že referendum má potvrdzujúcu funkciu a jeho význam tak
narastá. Ak je totiž zástupca ľudu natoľko nerozhodný či dokonca neschopný rozhodnúť, nemal by to
byť práve pôvodný nositeľ moci, ktorý preberie zodpovednosť? Nepochybne áno, čomu by ale mala
zodpovedať adekvátna ústavná úprava, precízne definujúca pozíciu občana ako rozhodujúceho
elementu.
Na toto rozhodnutie nadväzuje jedno z najdôležitejších rozhodnutí Ústavného súdu v otázke
referenda a celkovo priamej demokracie na Slovensku - uznesenie o výklade čl. 72a čl. 93 ods. 2
33
Ústavy SR zverejnené v Zbierke zákonov pod spisovou značkou II. ÚS 31/ 97.
II. ÚS 31/ 97 - V tomto judikáte je pre dodržanie cieľa tejto práce dôležitá najmä argumentácia
a vymedzenie pojmu referendum, ku ktorému súd vo svojom uznesení o výklade dospel aj keď
výsledkom rozhodnutia malo byť vyriešenie otázky možnej zmeny Ústavy rozhodnutím občanov. Podľa
odôvodnenia samotného výkladu je referendum „ ústavnoprávny inštitút, ktorého účelom je zabezpečiť
občanom štátu aby bezprostredne spolupôsobili pri tvorbe štátnej vôle. Občania v referende uplatňujú
toto svoje oprávnenie hlasovaním, ktoré má právne účinky. “
Ústavný súd v tomto rozhodnutí priznal rozhodovaniu občanov v hlasovaní právne účinky a tak
uznal, že čl. 2 ods. 1 a čl. 30 ods. 1 priamo ex constitutione vytvárajú občanovi podmienky pre
uplatnenie svojho politického práva – práva zúčastňovať sa na správe vecí verejných. Teda možno
povedať, že aj napriek tomu, že zastupiteľská demokracia je v súčasnosti základný model vládnutia vo
vyspelých demokraciách, občan musí mať právnu istotu, že jeho hlasovanie v referende bude mať
určitý právne relevantný účinok resp. že štát občanovi vytvorí podmienky aby sa jeho právo naplnilo.
Zo znenia tejto právnej vety možno jednoznačne usúdiť, že Ústavný súd chcel posilniť význam
hlasovania v referende, tak aby bolo zaručené jeho základné politické právo účasti ba trúfam si vysloviť
názor, že aj právo na slobodu prejavu. Otázku zostáva, či je dnes referendová ústavná úprava natoľko
precízna aby bolo možné želanie ÚSSR naplniť.
8

ZÁVER

Na podrobnej analýze fungovania referendového súdnictva na všeobecnej aj ústavnej úrovni
som sa snažila predostrieť postavenie, význam referenda pre ochranu týchto princípov s akcentom na
vlastné názory a komparatívne zistenia. Cieľom tejto práce bolo zistiť či existujú súdne inštitúcie
preskúmavajúce otázky referenda a či majú rozhodnutia týchto súdov vplyv na ochranu demokratických
princípov. Žiaľ je potrebné skonštatovať, že aj napriek niektorým prelomovým rozhodnutiam, ktoré som
sa snažila aspoň v stručnej forme predstaviť, si úprava hlasovania v referende bude vyžadovať viac
úsilia zo strany politickej moci. Vo všeobecnosti sa domnievam, že referendum a samozrejme aj
volebná otázka sú natoľko určujúce témy, že by bolo dobré uvažovať nad vytvorením samostatných
správnych súdov, ktoré by okrem iných otázok dnes zaradených do VII. Hlavy OSP ( osobitné konania )
riešil práve stupňujúce sa volebné sťažnosti.
Otázkou však zostáva či občianska uvedomelosť nie je po toľkých neúspešných referendách
v krátkej histórii využívania tohto inštitútu už vyčerpaná. Podľa môjho názoru by k obnoveniu dôvery
v demokratické fungovanie tohto štátu mohli pomôcť aj súdy a zvýšenie ich kreditu v očiach spoločnosti.
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OBČIANSKA NEPOSLUŠNOSŤ A JEJ MIESTO V MODERNEJ
SPOLOČNOSTI
Eva Vranková
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Príspevok sumarizuje doterajšie teoreticko-filozofické poznatky týkajúce sa problematiky
občianskej neposlušnosti. Autorka analyzuje občiansku neposlušnosť ako nenásilnú rezistenciu
v historickom kontexte; pozornosť tiež venuje vymedzeniu pojmu, subjektu a objektu tohto inštitútu.
Ďalej sa zaoberá podmienkami legitímnej občianskej neposlušnosti a jej dôsledkami. V závere sa
autorka venuje postaveniu tohto inštitútu v modernej spoločnosti.
Kľúčové slová: občianska neposlušnosť, nenásilná rezistencia, Henry David Thoreau, Mahátma
Gándhí, John Rawls
Abstract: This article summarizes existing theoretical and philosophical knowledge concerning civil
disobedience. The author analyzes civil disobedience as a nonviolent resistance in the historical
context; special attention is also paid to the definition of the term, subject and object of this institute.
Further chapters are focused on conditions and consequences of the legitimacy of civil disobedience.
In the end of the article the author deals with the role of this institute in modern society.
Key words: civil disobedience, nonviolent resistance, Henry David Thoreau, Mahatma Gandhi, John
Rawls

1

ÚVOD

„Najskôr musíme byť ľuďmi, až potom občanmi. Zďaleka nie je tak žiaduce rozvíjať úctu
k zákonu, ako je žiaduce rozvíjať úctu k pravde. Jediná povinnosť, ktorú mám právo prijať, je v každej
chvíli konať to, čo považujem za správne.“ (H. D. Thoreau)
Inštitúty práva na odpor (ius resistendi) spolu s právom na občiansku neposlušnosť
a koncepciou prirodzených práv a spoločenskej zmluvy boli vytvorené ako bariéry rozvoja
absolutistickej moci a ako ochrana slobody jednotlivca i autonómie jednotlivých spoločenských
korporácií.
Oba inštitúty, t.j. právo na odpor a občiansku neposlušnosť spája to, že sú osobitnými a navyše
krajnými formami opozície v jej najširšom chápaní. Teda nielen politickej, ale aj morálnej, náboženskej,
záujmovej či názorovej, prejavenej indivíduami alebo skupinami.
Kým ius resistendi možno chápať ako legalizované právo na odpor voči autoritárskemu
režimu, nevylučujúce ani násilný akt, prípadne zvrhnutie režimu, občianska neposlušnosť
(civil disobedience, bürgerlicher Ungehorsam) nesmeruje proti vláde či právu všeobecne, ale len
proti konkrétnemu zákonu či rozhodnutiu štátneho orgánu, ktorého legitimitu napáda. Na rozdiel od ius
resistendi nejde o konanie právne dovolené, ale o úmyselné protiprávne konanie, úmyselné odopretie
poslušnosti zákonu, prípadne inému rozhodnutiu štátnej moci.
I keď občianska neposlušnosť na rozdiel od práva na odpor je porušením práva, má toto
porušenie nenásilný, viac-menej symbolický charakter. Ide o morálne, politicky či nábožensky
podmienený protest, cieľom ktorého je ovplyvniť, vyburcovať verejnú mienku, apelovať na zmysel
pre spravodlivosť väčšiny, prípadne vládnucej väčšiny. Na rozdiel od väčšiny kriminálnych konaní,
aktéri ktorých sa zvyčajne pokúšajú uniknúť trestu, aktéri občianskej neposlušnosti sa ochotne
podriaďujú zákonom stanovenému trestu, ktorý chápu ako formu „verejnej morálnej persuázie“ (public
moral persuasion - Gándhí). Aktéri občianskej neposlušnosti sa tak usilujú dramaticky demonštrovať
svoj hlboký záujem o to, proti čomu protestujú, svoju ochotu niesť riziko, obetovať sa, aby tak upriamili
pozornosť verejnosti na základný ústavný konsenzus, na nesúlad medzi legalitou a legitimitou právneho
štátu. Teoretickí zástancovia občianskej neposlušnosti (ktorí sú vo výraznej menšine) ju preto považujú
1
za určitú formu „kritickej štátnoobčianskej lojality“, za vyostrenú formu nenásilnej opozície.
Na použitie taktiky občianskej neposlušnosti nie sú teoreticky rozhodujúce celkové spoločenské
a politické pomery (nie je dôležité, či je vláda demokratická alebo autoritárska). Je však zrejmé,
1

OTTOVÁ, E.: Ius resistendi a občianska neposlušnosť. In: Právny obzor, 1997, č. 6, s. 593-594.
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že úspešne sa môže uplatniť len v aspoň čiastočne slobodnej a demokratickej spoločnosti, kde existujú
nezávislé spoločenské organizácie, isté základné garancie práv občanov, nezávislé médiá a isté
sebaobmedzenie štátnej moci v prostriedkoch, ktorými si vynucuje poriadok. Nacistické Nemecko alebo
stalinistický Sovietsky zväz by s kampaňou občianskej neposlušnosti skoncovali veľmi rýchlo.
Na občiansku neposlušnosť samo osebe právo nie je. Veď je to vyjadrenie neposlušnosti
voči legálnej a legitímnej vláde a voči platnému právu (hoci možno s niektorými nespravodlivými
predpismi). Ak kampaň občianskej neposlušnosti prerastie do násilností, zmení svoj charakter
na vzburu proti štátnej moci alebo sa stáva trestným činom proti majetku, verejnému poriadku alebo
2
osobám.
2

POJEM OBČIANSKA NEPOSLUŠNOSŤ

Blackwellova encyklopédia politického myslenia uvádza túto definíciu: „Pojmom občianska
neposlušnosť sa obvykle označuje úmyselné neuposlúchnutie z dôvodov náboženských, morálnych
či politických zásad. V striktnom zmysle občianska neposlušnosť porušuje zákon, ktorý je sám osebe
nespravodlivý, ale pojem sa vzťahuje aj na protest proti konkrétnej politike, ktorý vníma zákon ako jej
3
byrokratický produkt, alebo na tlak v prospech politických reforiem.“
J. Filip, na rozdiel od niektorých iných autorov, správne oddeľuje podmienky občianskej
neposlušnosti od práva na odpor. „Ide o legitímne využívanie niektorých základných práv takým
4
spôsobom, že to donúti štátne orgány zmeniť svoj postup alebo reagovať na nejaký problém.“
Ako príklady uvádza blokádu stavenísk či ulíc podľa čl. 14 a 19 Listiny základných práv a slobôd,
masové odmietanie vojenskej služby podľa čl. 15 ods. 3 Listiny, využívanie práva na súdnu ochranu
podľa čl. 36 ods. 1 alebo petičného práva podľa čl. 18 Listiny.
J. Pinz traktuje tému občianskej neposlušnosti v súvislosti s „otázkou vzťahu slobodného
človeka a demokratického občana k jeho záväzku riadiť sa štátnymi zákonmi“. Domnieva sa, že
„občianska neposlušnosť je kvalifikovaným prejavom odporu, pretože v sebe zlučuje kritiku s aktívnym
protestom... Možno teda usudzovať, že podstata občianskej neposlušnosti spočíva vo vedomom,
priamoúmyselnom, eventuálne i okázalom porušovaní niektorých štátoobčianskych subjektívnych
povinností, ako je napríklad daňová alebo branná povinnosť“. Jej zmyslom je „upozorniť mocenské
inštitúcie na nesúhlas s nimi vykonávanou politikou, ďalej presvedčiť ich o odhodlaní odoprieť
poslušnosť ich vláde a napokon prinútiť ich k zmene politiky alebo k odchodu z mocenskej sféry“.
Pinz ďalej píše: „Občianska neposlušnosť stojí medzi výraznými prostriedkami odporu, ako sú
tzv. právo na revolúciu, právo na povstanie a právo zvrhnúť zlú vládu, na strane jednej a miernymi
prostriedkami odporu, ako sú zhromažďovacie právo, združovacie právo, sloboda prejavu a právo
kritiky a právo petičné, na strane druhej.“ Občianska neposlušnosť môže byť za určitých okolností
5
dokonca „štátoobčianskou povinnosťou riadneho príslušníka štátu“.
Podľa J. Peheho prejavy občianskej neposlušnosti často porušujú platné právo. „Občianska
neposlušnosť prichádza spravidla na rad preto, že štát svoje vlastné právo porušuje alebo porušuje
určité princípy civilizovaného správania. Inými slovami, občianska neposlušnosť je väčšinou snahou
upozorniť na to, že sa veci vymkli rozumnej vláde zákona a že zlyhali normálne možnosti komunikácie
cez platné zákony. Už preto sú prejavy občianskej neposlušnosti legitímnou súčasťou občianskej
6
spoločnosti.“ Občiansku neposlušnosť chápe ako krajné riešenie pri zlyhaní demokracie ako diskusie.
Po stručnom prehľade názorov týchto českých autorov môžeme nahliadnuť do literatúry ďalších
zahraničných predstaviteľov. J. Rawls vo svojej Teórii spravodlivosti definuje občiansku neposlušnosť
ako „verejné, nenásilné a uvedomelé politické konanie proti zákonu, ktoré sa zvyčajne deje so zámerom
7
dosiahnuť nejakú zmenu zákonov alebo vládnej politiky“. S občianskou neposlušnosťou sa stretávame
v demokratických, takmer spravodlivých spoločnostiach. V nespravodlivých a skorumpovaných
systémoch majú naopak svoje miesto militantné akcie odporu (politický odboj). Občianska neposlušnosť
je výsledkom konfliktu povinností. Je treba buď poslúchať zákony (prijaté vôľou väčšiny), alebo
odporovať nespravodlivosti. „Je samozrejmé, že sa občianska neposlušnosť nedá zdôvodniť len
skupinovými alebo individuálnymi záujmami. Odvolávame sa skôr na všeobecne zdieľanú koncepciu
8
9
spravodlivosti , na ktorej je založený politický poriadok spoločnosti.“ Občianska neposlušnosť sa
2

ŠMIHULA, D.: Teória štátu a práva. EPOS: Bratislava, 2010, s. 79-80.
MILLER, D. (ed.): Blackwellova encyklopedie politického myšlení. Brno: Proglas, 1995, s. 340.
FILIP, J.: Ústavní právo České republiky: I. díl. 4. vyd., Brno: Masarykova univerzita, 2003, s. 536.
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odohráva vo všeobecne zdieľanom hodnotovom rámci. Naproti tomu podstatou politického odboja je
radikálna opozícia voči systému, mocenský boj a v krajnom prípade aj občianska vojna.
Apelačnú funkciu občianskej neposlušnosti spĺňa verejnosť a nenásilnosť aktu. Protest smeruje
proti politickému aktu tak nespravodlivému, že sám nemôže vyvolať väčšiu nespravodlivosť. Občianska
neposlušnosť sa obracia k verejnosti, je iniciátorkou dialógu, verejného výkladu politickej koncepcie
spravodlivosti.
Občiansku neposlušnosť odlišuje Rawls od odopretia poslušnosti. To sa deje z individuálnych
dôvodov, z dôvodov svedomia, nemá burcujúci charakter - neobracia sa na cit väčšiny
pre spravodlivosť, môže zostať skryté (vyhnutie sa poslušnosti). Odoprenie poslušnosti je nepolitickým
aktom, nemá vyvolať diskusiu ani uviesť do života nejaké sociálne hnutie.
R. Dworkin ako reprezentant liberálnej teórie zastáva názor o legitimite podopretej súhlasom
väčšiny. Ten sa však môže v čase meniť. Dworkin sám k tomu uvádza: „V demokracii alebo aspoň
v demokracii, ktorá v zásade rešpektuje individuálne práva, má každý občan všeobecnú morálnu
povinnosť byť poslušný všetkým zákonom, aj keď by u niektorých bol rád, keby sa zmenili. Túto
povinnosť dlhuje svojim spoluobčanom, ktorí zákony, s ktorými nesúhlasí, v jeho prospech dodržiavajú.
Táto všeobecná povinnosť však nemôže byť povinnosťou absolútnou, pretože aj spoločnosť v zásade
spravodlivá môže produkovať nespravodlivé zákony a nespravodlivé opatrenia a človek má aj iné
10
povinnosti ako k štátu.“ Sú nimi, napríklad povinnosti k Bohu či k vlastnému svedomiu. Tie môžu
prevážiť, nerušia však povinnosti voči štátu, za porušenie ktorých nasleduje trest. Pri posudzovaní
trestu verejná moc hodnotí motívy neposlušnosti a môže dospieť k záveru, že v tomto konkrétnom
prípade tu existovalo právo zákon neuposlúchnuť, pretože predstavoval neprípustné obmedzenie
základných práv trestanej osoby.
Podľa Dworkina dokonca štát rešpektujúci individuálne práva nesmie tvrdiť, že občania nikdy
nemajú právo zákon porušiť. „Občanova vernosť patrí právu, nie názoru nejakej konkrétnej osoby na to,
čo právom je, a občan sa nespráva neslušne, ak koná podľa svojho uváženého a rozumne
11
zdôvodneného názoru na to, čo právo požaduje.“ A dodáva: „...je neslušné ľudí trestať za to, že
12
nedodržujú pochybný zákon.“
„V Dworkinovom ponímaní sa tak problém občianskej neposlušnosti stáva problémom morálne
a politicky legitímnych spôsobov konania občana, ktorý je presvedčený, že určitý zákon, inštitúcia
13
či politika porušujú nejaké základné ľudské právo, a sú teda v tomto zmysle protiústavné.“
„Prinajmenšom v USA by bol takmer každý zákon, ktorý sa z morálnych dôvodov pokúsilo
nerešpektovať signifikantné množstvo ľudí, rovnako pochybný z ústavnoprávnych dôvodov, pokiaľ už
14
zrejme nie je neplatný.“
Porušenie zákona v rámci občianskej neposlušnosti uvedie do chodu súdnu mašinériu, ktorá
„otestuje“ ústavnosť porušeného zákona či iného aktu. Občania tak v spolupráci so súdmi môžu
permanentne posudzovať ústavnosť zákona. V Dworkinovom chápaní je občianska neposlušnosť
systémotvorným prvkom. Možno konštatovať, že jej funkcia je obdobná tej, ktorú v Slovenskej republike
plnia ústavné sťažnosti. Občan nimi tiež testuje ústavnosť zákonov a iných aktov verejnej moci, chránia
sa nimi tiež „základné ľudské práva“.
Podľa H. Arendtovej je „definičným znakom občianskej neposlušnosti to, že jej protagonisti
nekonajú ako solitéri, ale vždy ako príslušníci organizovanej menšiny, ktorí zdieľajú rovnaký názor
15
na všeobecný záujem či určitý princíp a vôľu tento názor presadzovať“. Motívom občianskej
neposlušnosti je dobro obce. Ide teda o politické konanie, ktoré môže viesť aj k premene predstáv
o spravodlivosti. Občianska neposlušnosť je jedným z korektívov reprezentatívnej moci. „K občianskej
neposlušnosti dochádza vtedy, keď signifikantné množstvo občanov dospelo k presvedčeniu,
že obvyklé kanály zmeny už nefungujú a sťažnosti nie sú vybavované, alebo že sa naopak mení vláda
v tom zmysle, že prijíma a opakuje také spôsoby konania, ktorých legalita a ústavnosť môžu byť
podrobené vážnym pochybnostiam. Občianska neposlušnosť je síce z hľadiska práva protizákonná,
ale aj tak môže byť politicky legitímna, pokiaľ jej ide o demokratizáciu spoločnosti, politického poriadku
16
či o obranu menšinových práv.“

Ak sa upiera určitým menšinám aktívne alebo pasívne volebné právo, právo na vlastný majetok, právo voľného pohybu alebo sú
utlačované náboženské skupiny, je zrejmé, že uvedené princípy boli porušené.
9
RAWLS, J.: Teorie spravedlnosti. Praha: Victoria Publishing, 1995, s. 217.
10
DWORKIN, R.: Když se práva berou vážně. Praha: OIKOYMENH, 2001, s. 237.
11
Tamtiež s. 269.
12
Tamtiež s. 277.
13
BARŠA, P.: Občanská neposlušnost v současné politické teorii. In: FIALA, P. (ed.): Politický extremismus a radikalismus v České
republice. Brno: Masarykova univerzita, 1998, s. 50-51.
14
HOLLÄNDER, P.: Nástin filosofie práva: Úvahy strukturální. Praha: Vyšehrad, 2000, s. 80.
15
BARŠA, P.: Občanská neposlušnost v současné politické teorii. In: FIALA, P. (ed.): Politický extremismus a radikalismus v České
republice. Brno: Masarykova univerzita, 1998, s. 56.
16
Tamtiež s. 61.

- 92 -

3

INŠTITÚT OBČIANSKEJ NEPOSLUŠNOSTI V HISTORICKOM KONTEXTE

Morálne a politicky motivované protizákonné činy sa dajú vysledovať v ľudskej histórii od vzniku
politickej moci ako inštancia, ktorá zaisťuje daný sociálny poriadok.
Avšak s pojmom „občianska neposlušnosť“ sa môžeme stretnúť až od polovice 19. storočia.
17
Zaviedol ho Henry David Thoreau v eseji Občianska neposlušnosť (Civil Disobedience, 1849)
v súvislosti so svojím odmietaním platiť dane na protest proti politike vlády USA vo vojne s Mexikom
a proti pretrvávajúcemu otroctvu na Juhu. Skonštruoval povinnosť postaviť sa proti nespravodlivosti,
povinnosť občianskej neposlušnosti. „Každý človek uznáva právo na revolúciu, teda právo odoprieť
18
poslušnosť a postaviť sa proti vláde, keď sa jej tyrania a neužitočnosť stanú neznesiteľnými.“
V predchádzajúcom citáte hovorí o práve na revolúciu, ide mu pritom o občiansku neposlušnosť,
čím má na mysli nekrvavú revolúciu (napr. odmietnutie nespravodlivého aktu či rezignácia na úrad).
Človek, na ktorého strane je Boh a pravda, nemá čakať, až sa jeho názor stane väčšinovým, ale má
konať v súlade so svojím svedomím, hoci aj proti vláde, ktorá je predsa len účelovým opatrením.
„Menšina je bezmocná a pokiaľ sa podriaďuje väčšine, nie je dokonca ani menšinou; ale je
neporaziteľná, keď sa do veci vloží celou svojou váhou... Keď sa tisíc mužov rozhodne nezaplatiť daň,
nebude to násilné a krvavé opatrenie, ktorým by bolo túto daň zaplatiť a umožniť tak štátu páchať
násilie a prelievať krv. Čo je vlastne definícia nenásilnej revolúcie... Keď občan odmietne vládu podporiť
19
a úradník opustí svoj úrad, revolúcia sa dosiahla.“
Z uvedeného je zrejmé, že možné významové dištinkcie neboli pre Thoreaua tým prvoradým.
Podstatnými kategóriami sú pre neho spravodlivosť, pravda a svedomie. Človek má byť s nimi v súlade
a ak sa odchyľuje spoločnosť od jeho hodnôt, môže ju odmietnuť. „Nespravodlivé zákony sú realitou
a pred nami sú tri možnosti: podriadiť sa im; usilovať sa o ich zmenu, ale dodržiavať ich až do doby,
20
kým sa táto zmena dosiahne; ihneď ich porušiť.“ „Dôvodom, pre ktorý odmietam platiť dane, nie je
žiadna ich konkrétna položka. Chcem len jednoducho odmietnuť lojalitu voči štátu, byť účinne mimo
neho... Svojím spôsobom som štátu vyhlásil tichú vojnu... Nech všetci vedia, že robím len svoju vec,
21
ktorú v tejto chvíli považujem za správnu.“
Vo Veľkej Británii bola na prelome 19. a 20. storočia občianska neposlušnosť spojená s hnutím
sufražetiek, t.j. žien usilujúcich sa o volebné právo, a to veľakrát pomerne nonkonformnými spôsobmi,
ako boli demonštrácie, bitky s policajtami, rozbíjanie predvolebných mítingov „nepriateľských“ politikov
atď. Otázne je, či mnohé z nich svojím radikalizmom a nezmieriteľnosťou svojej veci skôr neškodili.
Dotvorenie do podoby takpovediac klasickej sa občianska neposlušnosť po období prvých
krôčikov teoreticky aj prakticky dočkala u Mahátma Gándhího v jeho metóde nenásilného odporu
22
satjágraha . Gándhí vychádzal z vrodeného práva na občiansku neposlušnosť, ktorú zakladal
„na hlbokej úcte k zákonu všeobecne“. Štát nemôže nútiť človeka, ktorý je morálnou bytosťou, aby
konal v rozpore so svojím svedomím. Ak je človek nútený uchýliť sa k občianskej neposlušnosti, musí
postupovať nenásilne, verejne a spolu s ochotou odpykať si za porušenie zákona plný trest. Občianska
neposlušnosť by tiež mala prísť podľa Gándhího na rad v okamihu, keď už zlyhalo presvedčovanie
a petície. Známym príkladom občianskej neposlušnosti sa stal pochod k moru, ktorý Gándhí viedol
v roku 1930, aby sa vzoprel zákazu britskej koloniálnej vlády, podľa ktorého si Indovia nesmeli sami
23
vyrábať soľ.
Rovnakým symbolom ako Gándhí v Indii bol Martin Luther King v USA. Obdobnou metódou
bojoval proti rasovej segregácii. Gándhí však stál proti celému systému, koloniálnemu režimu
nalinkovanému na kastovnú hierarchiu, zatiaľ čo King hájil deklarované ústavné princípy voči jednému
sociálnemu faktu. Patrí k tej tradícii traktovania konceptu odporu, ktorý slúži vnútornému rozvoju
demokracie, na rozdiel od odporu v diktatúrach. Inšpiráciou pre oboch boli Tolstého myšlienky
pasívneho vzdorovania štátu ako takému.
H. Arendtová ale v prípade nenásilnej neposlušnosti upozorňuje na závislosť jej úspešnosti
od povahy oponenta: „Keby sa Gándího mocná a úspešná stratégia nenásilného odporu stretla s iným
17
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nepriateľom ako s Anglickom - so Stalinovým Ruskom, Hitlerovým Nemeckom alebo aj s predvojnovým
24
Japonskom - výsledkom by nebola dekolonializácia, ale krviprelievanie a poroba.“
Novú vlnu občianskej neposlušnosti so sebou prinieslo pacifistické hnutie v päťdesiatych rokoch,
ktoré reagovalo na zvýšené ohrozenie samotných základov civilizácie a života vôbec novým druhom
doposiaľ neznámeho nebezpečia - jadrovými zbraňami. Politická teória aj prax tým boli postavené
pred nový typ výziev. Rovnako ako neskôr demonštranti proti vietnamskej vojne sa aj títo aktivisti
odvolávali mimo iného na medzinárodné právo a na ním vypracovávané zásady mierového spolužitia
a spolupráce, ktoré mali zaistiť možnosť reprodukcie života na zemi. „Ďalším argumentom
ospravedlňujúcim občiansku neposlušnosť je jej nutnosť v naliehavých prípadoch ohrozenia ľuského
života, keď nestačia bežné demokratické a volebné procesy. Do tejto kategórie patrí podľa B. Russella
25
jadrové zbrojenie.“
4

SUBJEKT A OBJEKT OBČIANSKEJ NEPOSLUŠNOSTI

Ak sa zaoberáme otázkou nositeľa konania označeného ako občianska neposlušnosť, možno
usudzovať, že základným subjektom občianskej neposlušnosti je štátny občan a vedľajším subjektom
občianskej neposlušnosti i ktorýkoľvek obyvateľ štátu.
Treba dodať, že občianskou neposlušnosťou môže byť tak konanie kolektívu, ako aj konanie
jednotlivca. Keďže sa ale občianska neposlušnosť usiluje o zmenu postoja politickej väčšiny, dá sa
predpokladať, že za normálnych okolností bude mať kolektívne realizovaná občianska neposlušnosť
z tohto hľadiska väčšiu váhu.
Pokiaľ chceme objasniť, čoho sa týka konanie napĺňajúce skutkovú podstatu občianskej
neposlušnosti, potom sa musíme zaoberať otázkou objektu občianskej neposlušnosti. Vo všeobecnosti
mieri občianska neposlušnosť proti celej škále mocenských nespravodlivostí, spočívajúcich najmä
v zneužívaní verejnej moci v štáte, či už ide o šikanózny výkon verejnoprávnych právomocí alebo
o porušovanie ľudských a občianskych práv činnosťou štátnych orgánov v jednotlivých verejnoprávnych
funkciách, to znamená vrátane právotvorby. Aj keď pôjde najčastejšie o objekt ležiaci v nespravodlivej
činnosti exekutívy, teda moci vládnej a správnej, môžeme ho tiež nachádzať v nespravodlivom práve
pozitívnom. V tejto súvislosti sa ponúka otázka vzťahu práva ako takého a práva objektívneho, resp.
platného právneho poriadku. Štátnym zákonom fixované právo nepochybne nevyčerpáva obsah práva
vôbec. Pozitívne právo ako právne predpisy, ktoré sú formálne platné a účinné, nemusia predsa byť
ipso facto ani spravodlivé, ani legitímne. Môžu predsa odporovať ako princípu spravodlivosti, tak i
duchu ústavy. Môžu byť ďalej v rozpore so základnými ľudskými a občianskymi právami, s právom
prirodzeným alebo s právom medzinárodným. Nakoniec nemusí byť toto umelé štátne právo tiež
v súlade so zásadami mravnosti, humanity a ďalšími civilizačnými hodnotami raz už dosiahnutými.
Napokon i sám právny pozitivizmus počíta s určitým dotváraním práva písaného právom súdnym, inak
26
by totiž súdna moc nemala opodstatnenie v tripartite verejných mocí v štáte.
5

PODMIENKY OBČIANSKEJ NEPOSLUŠNOSTI

R. Dworkin odlišuje občiansku neposlušnosť od obvyklých kriminálnych aktivít, ktorých
pohnútkou je egoizmus, zúrivosť, šialenstvo, a občianskej vojny, v ktorej jedna skupina obyvateľov
upiera vláde legitimitu, s tým, že je nástrojom občanov, ktorí chcú plniť svoje občianske povinnosti
a zo spoločnosti sa nijako nevydeľujú. Pripúšťa ju k zachovaniu mravnej integrity osobnosti (zákon
o ujdených otrokoch), pri zneužití moci väčšinou, ale aj v prípade, ktorý nemožno charakterizovať ako
nemorálny alebo bezprávny, t.j. rozmiestňovanie atómových zbraní. Tie predstavujú fundamentálne
ohrozenie, ktorého odstránenie je hodnotou väčšej právnej istoty (W. Däubler), sú nástrojom vraždy
ľudstva (G. Grass). Je potrebné dodať, že Dworkin sám má o tomto prípade isté pochybnosti, pretože
veľmi veľa ľudí považuje rozmiestnenie jadrových zbraní za pozitívne.
Dworkin uznáva nejednotnosť kritérií oprávnenej občianskej neposlušnosti, navrhuje teda položiť
si dve otázky:
1) Aké je správne konanie pri presvedčení o amorálnosti politického rozhodnutia?
2) Ako má reagovať vláda pri odmietaní zákonov menšinou?
Na prvú otázku má odpovedať vláda, na druhú aktéri občianskej neposlušnosti.
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ARENDTOVÁ, H.: O násilí. Praha: OIKOYMENH, 1995, s. 41.
MILLER, D. (ed.): Blackwellova encyklopedie politického myšlení. Brno: Proglas, 1995, s. 340.
PINZ, J.: Občanská neposlušnost v moderním právním státě. In: Časopis pro právní vědu a praxi, 1998, č. 3, s. 533-536.
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Reprezentatívny výpočet podmienok občianskej neposlušnosti pochádza z pera Hansa de
Witha. To však neznamená, že by sa na ňom zhodli všetci jej zástancovia (platí to tak o subsidiárnom
27
28
charaktere , ako aj napríklad o nenásilnej povahe ):
1) Ak je bezprávie štátu ťažké a zreteľné, musí si občianska neposlušnosť nárokovať
obhajovanie univerzálnych morálnych a politických princípov.
2) Všetky zákonné možnosti odstránenia bezprávia boli vyčerpané.
29
3) Protest musí byť nenásilný, deklarovaný a v rámci príkazu fairness.
4) Tí, ktorí sa občianskej neposlušnosti zúčastňujú, musia byť pripravení znášať sankcie
za porušenie pravidel (náhrada škody, pokuty, tresty).
5) Aj keď nie je právny nárok na presadzovanie občianskej neposlušnosti, mali by byť
úprimnosť a čistota úmyslov konajúcich a ich zasadenie sa o všeobecný záujem zohľadnené
(redukcia sankcií, upustenie od potrestania).
Inak formuluje predpoklady občianskej neposlušnosti R. Hittinger. Kombinácia noriem, ktoré sú
v rozpore s prirodzeným právom, t.j. „noriem odmietajúcich ochranu slabým a zraniteľným,
30
predovšetkým v otázke života a smrti,“ a „systematického znemožňovania legálnej a politickej
možnosti ľudu situáciu napraviť, tak ponecháva ľuďom so svedomím v konečnom dôsledku len jednu
31
možnosť - občiansku neposlušnosť“.
U Hittingera nie je celkom jasné, čo je „systematickým znemožňovaním legálnej a politickej
možnosti nápravy“. Zrejme by ním mohla byť i judikatúra Najvyššieho súdu USA, ktorá dotváraním
práva na súkromie ženy pripúšťa od sedemdesiatych rokov tiež interrupcie. Pritom ale „ľudu“ zostáva
možnosť prijať jasný ústavný dodatok...
6

LEGITÍMNA OBČIANSKA NEPOSLUŠNOSŤ
V prípade splnenia vyššie uvedených podmienok ide teda o legitímnu občiansku neposlušnosť.

Tá je:
a) konaním, ktoré je implicitne obsiahnuté v duchu ústavy demokratického štátu.
Ústava ako základná norma upravujúca vzťah občan - občan a občan - štát vymedzuje
princípy spravodlivého usporiadania spoločnosti a spoločenskej kooperácie. Ak jedna
zo strán poruší zásady spoločenskej kooperácie natoľko závažným spôsobom, že to ohrozí
efektívne fungovanie tejto kooperácie (čo je predpoklad číslo 1) a úsilie napraviť toto
porušenie legálnymi prostriedkami nevedie k úspechu (čo je predpoklad číslo 2), mala by
mať druhá strana možnosť reagovať. I keď to nie je upravené expressis verbis, je to základný
predpoklad pre to, aby bolo vôbec možné existovať v spoločnosti - máme právo byť slobodní
32
a sme povinní postaviť sa proti nespravodlivosti.

27
Podľa J. Rawlsa niektoré prípady môžu byť tak extrémne, že nemusíme mať žiadnu povinnosť využiť najskôr len legálne
prostriedky politickej opozície. Ak sa napr. odhlasuje nejaký zákon, ktorý porušuje rovnakú slobodu pre všetkých, napr. zakazuje
náboženstvo nejakej malej a bezbrannej menšiny, potom by sme rozhodne nemohli očakávať, že táto náboženská sekta bude
oponovať tomuto zákonu bežnými politickými prostriedkami. Pozri RAWLS, J.: Teorie spravedlnosti. Praha: Victoria Publishing, 1995,
s. 221.
28
H. Arendtová explicitne pripúšťa násilné formy neposlušnosti, keď pripomína, že napr. práva zaisťované súčasným pracovným
zákonodarstvom - právo na kolektívne vyjednávanie, právo združovať sa v odboroch, právo na štrajk - ktoré dnes považujeme
za samozrejmé, boli vydobyté často len vďaka násilnej občianskej neposlušnosti voči platným zákonom. Arendtová tiež odmieta
odvodenie nenásilného charakteru občianskej neposlušnosti z rešpektu jej protagonistov voči celkovej legitimite právno-politického
poriadku: „Či Gándhí, od ktorého neskorší predstavitelia občianskej neposlušnosti ideu nenásilia prebrali, rešpektoval politickú vládu
Británie nad Indiou?“ Pozri BARŠA, P.: Občanská neposlušnost v současné politické teorii. In: FIALA, P. (ed.): Politický extremismus
a radikalismus v České republice. Brno: Masarykova univerzita, 1998, s. 58.
29
Voľbu prostriedkov občianskej neposlušnosti je treba podriadiť konkrétnej situácii (vždy sa vylučuje terorizmus), pričom na zreteli
by mal byť stále zámer presvedčiť väčšinu (mnohí si samozrejme kladú otázku, či je zámerom „neposlušných“ presvedčovať). Tu sa
vynára jedna z ústredných otázok občianskej neposlušnosti (ktorú však hnutia, ktoré sa uchyľujú k občianskej neposlušnosti, často
neriešia) - či je zámerom neposlušnosti presvedčiť alebo donútiť. Ak je snahou demonštrantov dramatizovať svoj odpor k určitej
politike a preukázať silu presvedčenia odhodlaním za svoju vieru trpieť, môžu zmeniť postoj určitej časti protivníkov alebo
sympatizujúcich občanov. Toto presvedčovacie použitie neposlušnosti môže urýchliť riešenie konfliktu dohodou alebo politickou
reformou. Na druhej strane, ak občiansky neposlušní majú v úmysle zaplniť väzenia alebo nedať politikom manévrovací priestor,
potom ide už o priamy nátlak na vládu či snahu o bezprostredné presadenie určitých cieľov. V praxi nie je rozdiel tak jasný a môže
jednoducho závisieť od počtu účastníkov, ale taktika občianskej neposlušnosti môže zdôrazňovať buď presvedčovanie, alebo priamy
efekt. Napríklad mieroví aktivisti, ktorí verejne preniknú na vojenskú základňu a tam sa nechajú zatknúť, zdôrazňujú svoj protest
proti účelu základne, zatiaľ čo tí, ktorí sa snažia znemožňovať konkrétne operácie na základni, sa snažia o jej úplné znefunkčnenie.
30
Hittinger tu má na mysli umelé prerušenie tehotenstva - interrupcie.
31
JOCH, R.: Svobodná společnost, individuální svědomí, politická ortodoxie a represe. In: Bulletin Občanského institutu [online],
1.2.1997, [cit. 6.2.2012], dostupné na internete: <http://www.obcinst.cz/cs/SVOBODNA-SPOLECNOST-INDIVIDUALNI-SVEDOMIPOLITICKA-ORTODOXIE-A-REPRESE-c587/>.
32
RAWLS, J.: Teorie spravedlnosti. Praha: Victoria Publishing, 1995, s. 216-217.
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P. Holländer v Základoch všeobecnej štátovedy hovorí: „Hodnotovú stránku legitimity moci
predstavuje všeobecne akceptovaný rámec hodnôt, v ktorom sa legitímna moc má a môže pohybovať.
Inštitút občianskej neposlušnosti je v modernej spoločnosti práve tým nástrojom, ktorým verejnosť
po zlyhaní alebo znemožnení využitia demokratických procedúr môže reagovať na vybočenie z daného
33
rámca.“
Občianska neposlušnosť teda vychádza z dohody o usporiadaní spoločnosti a pôsobí v nej ako
sankcia občianskej spoločnosti voči štátnej moci, ktorá sa „spreneverí“ svojmu základnému poslaniu.
Ďalej občianska neposlušnosť je:
b) konaním nie spoločensky nebezpečným. Konanie, ktoré napriek svojej protiprávnej
povahe nie je v rozpore s duchom ústavy alebo zákona, nie je konaním spoločensky
nebezpečným. Spoločnosť ako riadený systém totiž neohrozuje konanie, ktoré nepôsobí
proti intenciám jej fungovania a opiera sa o princípy, z ktorých vyvierajú pravidlá jej
existencie. I keď jedným z takých pravidiel je bezpodmienečné panstvo zákona, je ním práve
vďaka svojej spravodlivosti a rovnosti.
Napokon občianska neposlušnosť je:
c) konaním legitímnym. Konanie, ktoré nie je spoločensky nebezpečné, je konanie legitímne,
čiže odobrené konkludentným racionálnym súhlasom členov spoločnosti.
Z doteraz uvedeného vyplýva, že za určitých okolností prestáva byť všeobecná povinnosť
34
dodržiavať zákony všeobecnou a že nelegálne konanie môže byť konaním legitímnym. Je možné
na základe takéhoto predpokladu požadovať od justičných a iných príslušných orgánov, aby k takémuto
konaniu pristupovali ako ku konaniu súladnému s právom? Odpoveď je: „Nie.“
Nemôže predsa existovať súdne vynútiteľný nárok na protiprávne konanie. Platné právo
nepočíta s inštitútom občianskej neposlušnosti. Nepočíta, a to je dobre. Občianska neposlušnosť je
krajnosťou a zákon by do spoločenského ani právneho života nemal uvádzať krajnosti, ale stred.
Takisto sa ale asi nemožno zmieriť s názorom, že nech je vôľa politickej väčšiny akákoľvek,
35
je nevyhnutné sa jej bezpodmienečne podrobiť a akceptovať krajnosť za stred.
Justičné orgány by preto neublížili spravodlivosti a ani by nepodlomili autoritu práva ako
normatívneho systému, ak by k protiprávnemu konaniu, ktoré spĺňa náležitosti občianskej
neposlušnosti, pristupovali selektívne, inak ako k protiprávnej činnosti motivovanej majetkovým
prospechom, osobnou pomstou alebo inak. Iste to od súdov nemožno chcieť ako nejakú daň
demokracii, avšak tak ako trestné právo ponúka mnoho príležitostí pre zváženie okolností v prípade
„bežnej“ protiprávnej činnosti, malo by sa pri posudzovaní občianskej neposlušnosti skutočne prihliadať
na spoločenskú nebezpečnosť takéhoto konania, či skôr jej absenciu. Občianska neposlušnosť totiž
v sebe obsahuje rozmer, ktorým sa jej za určitých okolností môže dariť vnášať do platného práva
princípy etickej spravodlivosti, a tým, že stavia do protikladu ducha právneho predpisu a jeho literu, núti
orgány tvorby práva, aby prihliadali pri tvorbe práva práve na to, „čo by malo byť podľa práva“ - vďaka
čomu pôsobí ako nástroj dosahovania vonkajšej nerozpornosti právneho systému.
Jednou z foriem vysporiadania sa s výnimočnou situáciou, keď protiprávne konanie vykazuje
36
znaky zreteľahodnej spoločenskej prospešnosti, by mohol byť aj inštitút milosti.
7

ZÁVER

Všetky vyššie spomínané skutočnosti udržovali a doposiaľ udržujú pri živote bohatú diskusiu
o oprávnenosti občianskej neposlušnosti v modernej spoločnosti, v demokratickom právnom štáte.
Jej zástancovia upozorňujú na nedostatok „klasických“ obranných mechanizmov demokracie tvárou
v tvár novým javom: riskantným technológiám (napr. genetické inžinierstvo či nanotechnológie),
systémom masového ničenia (NBC weapons), rozsiahlym projektom ničiacim životné prostredie,
korporativizmu (prakticky nulová možnosť kontroly veľkých korporácií) či byrokratizmu a etatizmu
Európskej únie - a to za takmer neobmedzeného (s výnimkou základných ľudských práv) použitia
rozhodovania väčšiny. Nová situácia preto vyžaduje nové formy občianskej angažovanosti.
33

HOLLÄNDER, P.: Základy všeobecné státovědy. Praha: Vyšehrad, 1995, s. 37.
Áno, je v tom logický rozpor - konanie, ktorého definičným znakom je protiprávnosť, nemôže byť legitímne. Občianska
neposlušnosť je určite v rozpore s lex lata. Ak ale prijmeme argumentáciu, že za určitých okolností je občianska neposlušnosť
v súlade s duchom ústavy a s ústavnou a politickou etikou demokratického štátu, potom je možnosť občianskej neposlušnosti pozitívne neexistujúceho práva na protiprávne konanie, ktorého sa nemožno dovolávať - implikovaná v spoločenskej zmluve
medzi občanmi. Je implicitne obsiahnutá v základnej norme v zmysle právno-logickom ako krajný prostriedok riešenia krajnej
situácie.
35
I keď sú to príklady nepôvodné a jednoduché - z dôvodu najlepšej ilustratívnosti uvediem práve tie - časti zákonodarstva
fašistických a komunistických diktatúr. Dejiny dokázali, že odmietnutie podrobiť sa vôli politickej väčšiny by v konečnom dôsledku
s najväčšou pravdepodobnosťou znamenalo menšie zlo ako poslušnosť formálne perfektným, ale morálne invalidným pravidlám.
36
Pozri PROCHÁZKA, R.: Občianska neposlušnosť - legitímny disent? In: Právny obzor, 1998, č. 1, s. 28 a nasl.
34
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Názory mnohých autorov sa v závislosti od ich svetonázoru líšia v tom, či občianska
neposlušnosť je celkom normálny, či skôr neobvyklý prvok politickej kultúry. Zdá sa však, že tí,
ktorí o občianskej neposlušnosti píšu, ju za súčasť politickej kultúry bez ďalšieho považujú. Je pre nich
úplne zákonitým dôsledkom slobody svedomia a zhromažďovania. Aj podľa J. Habermasa „každý
demokratický právny štát, ktorý si je istý sám sebou, berie do úvahy občiansku neposlušnosť ako
37
normalizovanú, nutnú súčasť svojej politickej kultúry“.
Všeobecnejšie sa dá povedať, že pre tých, ktorí sa hlásia k pojmom demokracie volebnej
či napríklad k Schumpeterovej elitistickej teórii demokracie, ktoré akcentujú práve akt voľby
ako vyjadrenie ľudu o tom, kto má vládnuť, pričom samo vládnutie je vecou zvolených, nebude
občianska neposlušnosť niečím prijateľným. Naopak zástancovia horizontálneho rozmeru demokracie,
širšej účasti občanov na správe vecí verejných aj v období medzi voľbami, teda zástancovia niektorej
z modalít participatívnej demokracie, budú hľadieť na výkon občianskej neposlušnosti o niečo
vľúdnejšie.
Občianska neposlušnosť je jednou z reakcií na frustráciu z odcudzenia štátu, ktorý je abstraktný,
chladný, legalistický a racionálny. Jeho objektivita je spojená s právnou istotou ako protiváhou ľubovôle
predstaviteľov štátu, môže však vyvolávať pocity bezmocnosti jednotlivca. Pocit odťažitosti moderného
štátu je zrejme nevykoreniteľný, možno ho len tlmiť. Napomôcť tomu môžu „osobné“ prvky štátu:
viditeľný symbol v podobe hlavy štátu, systém právnej pomoci umožňujúcej realizovať svoje práva,
ale aj právo milosti ako akt charizmatickej spravodlivosti udeľujúci výnimku zo všeobecného dosahu
zákona.
Občianska neposlušnosť je vlastne pokusom o riešenie napätia či protirečenia medzi
zákonnosťou a morálnymi, prípadne politickými normami, medzi zákonnosťou a spravodlivosťou,
medzi legalitou a legitimitou. Je určitým verejným tlakom na zmenu zákona. I keď, na jednej strane,
v určitých prípadoch môže viesť k zlepšeniu kvality právneho predpisu, na strane druhej, aj nenásilný
prejav porušujúci právo môže v demokraticky fungujúcej spoločnosti narušiť normálne fungujúci systém
demokratickej tvorby vôle, môže oslabiť možnosť nachádzania konsenzu. Preto, ak v demokratickej
spoločnosti existujú možnosti legálnej kritiky a opozície, je podľa môjho názoru prospešnejšie ich
maximálne využitie, aby sa nenarušila funkčnosť slobodného pluralitného systému. Občianska
neposlušnosť by preto mala byť skutočne len krajným, extrémnym prostriedkom.
Každopádne si však treba uvedomiť, že občianska neposlušnosť je integrálnou súčasťou
demokracie a veľmi dôležitým prostriedkom na jej ochranu.
Tento príspevok som začala citátom H. D. Thoreaua a rada by som ho jeho slovami aj ukončila:
„Slobodný a osvietený štát môže existovať len tam, kde jednotlivec je uznávaný ako vyššia a nezávislá
38
sila, z ktorej potom pochádza sila a autorita štátu, a podľa toho sa aj s jednotlivcom zaobchádza.“
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FILOZOFICKO – TEOLOGICKÝ POHĽAD NA INŠTITÚT AMNESTIE
Peter Nágl
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta

Abstrakt: Tento príspevok opisuje a analyzuje „korene“ právneho inštitútu amnestie. Nachádza ich vo
všeobecnom pojme Milosť, ktorý je v prvej časti príspevku definovanýako pojem teologický
a filozofický. V ďalšej časti príspevku je charakterizovaný vzťah Milosti ako všeobecného pojmu
a práva. Záverom sú definované právne inštitúty amnestie a milosti ako jeden zo spôsobov apolikácie
Milosti.
Kľúčové slová: Milosť ako filozoficko - teologický pojem, amnestia, milosť.
Abstract: This paper describes and analyses the „roots“ of the legal institute of amnesty. They are
found in the general term of Grace, which is in the first part of the paper defined as a theological and
philosophical term. In the next part of the article the relation between Grace as a general term and law
is characterized. Finally the legal institute of amnesty is defined as one of the means of application of
the Grace.
Key words: Grace as a a teological and philosophical term, amnesty, pardon.

1

ÚVOD DO PROBLEMATIKY

Inštitút amnestie predstavuje jeden zo spôsobov, ktorým môže dôjsť k udeleniu Milosti. Z tohto
dôvodu je preto je nutné pred tým, ako sa pristúpi k definícii samotnej amnestie ako právneho inštitútu
upraveného v právnych poriadkoch jednotlivých štátov
najprv definovať Milosť ako pojem
1
všeobecnejší, ktorý v sebe zahŕňa aj tento inštitút.
Milosť je významovo široký pojem s ktorým operuje ako teológia, tak aj filozofia. Elektronický
slovník slovenského jazyka definuje pojem Milosť ako:
1. blahosklonnosť, priazeň k nižšie postavenej osobe,
2. súcit, milosrdenstvo, zľutovanie,
3. odpustenie (trestu), omilostenie,
2
4. nadprirodzený Boží dar na dosiahnutie večnej blaženosti.
1.1

MILOSŤ AKO TEOLOGICKÝ POJEM

Inštitút amnestie (milosti) stojí z veľkej časti základoch, ktoré boli vybudované kresťanskou
vieroukou a jej nazeraním na pojem Milosť.
Pojem Milosť je jedným z centrálnych pojmov kresťanskej teológie. Len v samotnej Biblii je tento
3
pojem spomenutý 170 krát. Pojem milosť má v Biblii, t.j. v Starom a v Novom zákone viacero
významov.
V texte Starého zákona sa pojem milosť vyskytuje iba málo a je vyjadrený hebrejským výrazom
– chen. Výraz chen môže v texte Starého zákona znamenať pôvab alebo krásu, obvykle však znamená
4
láskavosť, dobrodenie alebo dobrú vôľu.
Napríklad Mojžiš reaguje na stretnutie s Bohom na vrchu
Sinaj nasledovnými slovami zachytenými v knihe Exodus 34,9 nasledovne: „Ak som pane, našiel milosť
5
v tvojich očiach, prosím poď s nami, Pane.“
V texte Nového zákona sa pojem milosť vyskytuje veľmi často, dokopy je použitý viac ako 150
6
krát. Starozákonný hebrejský výraz chen bol v Novom zákone nahradený hebrejským výrazom charis,
ktorý môže v texte Nového zákona znamenať krásu, sympatickosť, lahodnosť. V takomto význame je
pojem Milosť použitý napr. v Lukášovi 4,22: „Všetci mu prisviedčali a divili sa milým slovám, čo
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Autor bude v texte práce z dôvodu väčšej prehľadnosti používať slovo Milosť s veľkým začiatočným na označenie milosti ako
širšieho teologického a filozofického pojmu a pojem milosť s malým začiatočným písmenom na označenie právneho inštitútu
Elektornický slovník Slovenského jazyka, [citované 01.01.2011], dostupné z: http://www.slex.sk/index.asp
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7

vychádzali z jeho úst a hovorili a či to vari nie je syn Jozefov?“ S podobným významom je použitý aj
v liste Kolosanom 4,6: „Vaša reč nech je vždy milá, soľou korenená, aby ste vedeli, ako máte každému
8
odpovedať.“
Vo väčšine pasáži v Novom zákone sa však výraz charis používa na vyjadrenie
nepodmieneného a nezaslúženého daru Boha hriešnikom. Pojem Milosť v chápaní nepodmieneného
9
a nezaslúženého daru Boha hriešnikom sa stáva jedným z ústredných pojmov Nového zákona.
Spáchaním prvotného hriechu prvými ľuďmi – Adamom a Evou sa všetci ostatní ľudia rodia s
dedičným hriechom a vykúpení môžu byť výlučne vďaka božej milosti, ako je to uvedené napríklad v
liste Rimanom 3,22-23: „... Lebo niet rozdielu: veď všetci zhrešili a chýba im Božia sláva; ale sú
10
ospravedlnení zadarmo jeho milosťou, vykúpením v Kristovi Ježišovi. “
Hoci sú ľudia hriešni, Boh dáva každému jednému človeku šancu byť vykúpený a dosiahnuť
kráľovstvo nebeské. Šancu na vykúpenie dáva Boh človeku čisto na základe svojho slobodného
rozhodnutia, ktoré nie je podmienené ničím iným, ako jeho láskou ku človeku. Iba pre svoju lásku ku
človeku nás Boh zahŕňa najväčším darom - svojou Milosťou. V liste Efezanom 2,4-9 sa uvádza: „Lebo
11
spasení sme milosťou skrze vieru; a to nie je z vás, je to Boží dar.“
Pôsobenie božskej milosti sa prejavilo tak, že Boh poslal na Zem svojho syna, ktorého obeť na
kríži dáva ľuďom možnosť byť spasení. V Liste Efezanom 1,7-9 sa uvádza: „V ňom máme vykúpenie
skrze jeho krv, odpustenie hriechov, podľa bohatstva jeho milosti, ktorou nás štedro zahrnul vo všetkej
múdrosti a rozumnosti, keď nám dal poznať tajomstvo svojej vôle podľa svojho dobrotivého
12
rozhodnutia.“
Kresťanská teológia teda chápe Milosť ako nepodmienený a nezaslúžený dar, ktorý je Bohom
daný bezodplatne, z jeho dobrotivosti a nie za zásluhy človeka (teda zo strany Boha nejde o
13
protiplnenie) a ktorý slúži na to, aby mohol byť človek napriek svojej hriešnosti zachránený. Boh
udeľuje človeku Milosť iba na základe svojej lásky k človeku, jej udelenie nie je viazané na žiadne
podmienky. Keby totiž bola Milosť udelená človeku na základe jeho zásluh nešlo by viac o milosť, ale
o splácanie dlhu. Tak je to vyjadrené napríklad v Liste Rimanom 4:4: „Kto pracuje, nedostáva odmenu
14
z milosti, ale z podlžnosti.“ Keďže však človek nemá voči Bohu žiadny nevyrovnaný nárok, dostáva od
neho dar o ktorý si svojím konaním nijakým spôsobom nezaslúžil. Milosť Boha sa najvýraznejšie
15
prejavuje spásou hriešnikov.
Výslovná charakteristika Milosti ako daru udeleného na základe slobodného Božieho
rozhodnutia - a to daru nezaslúženého a nepodmieneného sa v Novom zákone vyskytuje na viacerých
miestach. V druhom Liste Timotejovi 1,9 apoštol Pavol uvádza, že Boh nás spasil a povolal svätým
povolaním, nie pre naše skutky, ale zo svojho rozhodnutia a Milosti, ktorú sme dostali v Kristovi Ježišovi
pred večnými vekmi. Podobne v Liste Rimanom (11,5-6) uvádza apoštol Pavol: „A tak aj v tomto čase
16
ostal zvyšok vyvolený z milosti. Ale ak z milosti, už nie zo skutkov, inak by milosť nebola milosťou.“
A do tretice sa v Novom zákone uvádza v liste Efezanom 2,8: „Lebo spasení sme milosťou skrze vieru;
17
a to nie je z vás, je to Boží dar.“
1.2

PRÁVO A MILOSŤ

Jaroslav Stránsky uvádza k vzťahu práva a Milosti nasledovné: „V prastarém populárním pojetí
tvoří právo a milost antithesu. Tomu, kdo propadl právu, zbýva ještě naděje na milost, která může
zadržet ruku trestajíci spravedlnosti. Splní-li se tato naděje, nestane se mu po právu, ježto se mu
18
dostalo milosti.“ Udelenie Milosti predstavuje pre páchateľa trestného činu (ktorému bol na základe
práva udelený trest) možnosť, ako sa tomuto trestu vyhnúť. Pre páchateľa, ktorý využil riadne
a mimoriadne opravné prostriedky, ktoré ponúka právny poriadok štátu v ktorom bol za trestný čin
odsúdený, ide o poslednú možnosť, ako sa trestu vyhnúť.
Dôvodov, ktoré môžu viesť štát k udeleniu Milosti je mnoho. Štát sa môže rozhodnúť udeliť
Milosť z dôvodu duševnej alebo smrteľnej choroby páchateľa trestného činu, z dôvodu tehotenstva
7
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osoby odsúdenej na trest smrti, na ukončenia občianskych nepokojov v krajine, ako odpoveď na
medzinárodný tlak iných krajín, či z dôvodu oslavy inaugurácie hlavy štátu.
Rovnako ako teológia aj právna veda považuje Milosť za nenárokovateľnú - k jej udeleniu
nedochádza na základe zásluh: „(Osoba) Nemá nároku, aby mu byla udělena, dostáva sa mu ji
19
blahodárnou náhodou.“
V minulosti bola jednou z okolností, ktoré mali rozhodný vplyv na udelenie
Milosti náhoda (t.j. celkom náhodná s trestným činom vôbec nesúvisiaca udalosť). Stránsky uvádza:
„Vestálka, jejíž kroky zkřížily cestu odsouzencovu na popraviště, zachraňuje ho od hrdelní exekuce,
znásilněná, jež se uvoluje státi sa chotí násilníkovou, dáva mu se svojí rukou život. Náhodné setkání,
20
náhodné rozhodnutí.“ Rovnako nebol trest smrti dokonaný ani na osúdencovi, pod ktorým sa pri
výkone trestu smrti obesením roztrhol povraz.
Aj keď je v súčasnosti aplikácia Milosti systematickejšia ako v minulosti, stále v istej miere hrá
úlohu pri jej aplikácii istú úlohu náhoda aj dnes – pri udelení amnestie, nie je v momente jej udelenia
jasný okruh jej adresátov, ten sa zisťuje až dodatočne. Preto o tom, na koho konkrétne sa udelená
amnestia bude vzťahovať môže v konkrétnom prípade rozhodnúť náhoda. Stránsky uvádza: „Při
hromadné amnestii není vůbec individuálního vztahu medzi jejím původcem a těmi, kterým sa milost
udílí, amnestovanému pachateli, který byl odsouzen v určitý den, by sa nedostalo milosti, kdyby býval
21
odsouzen o čtyřiadvacet hodin dříve a pod.“
Právo je príliš abstraktné na to, aby bolo spôsobilé sledovať až do posledných odtieňov
mnohotvárnosť reality. V právnej vede je široko akceptované, že Milosť v štáte sa má použiť vtedy, keď
právo nedostatočne pružne reaguje na konkrétnu situáciu a jeho aplikácia by v danom prípade viedla
k nespravodlivosti.
Už Aristoteles v Etike Nikomachovej tvrdil, že Milosť je nástrojom nevyhnutnej opravy (korekcie)
právnej normy (zákona) v prípadoch, kde tento právny nástroj, práve vďaka svojim všeobecným
22
formuláciám, zanechal určité medzery. Milosť je teda inštitútom spravodlivosti a to z dôvodu, že
zákonitý trest môže v niektorých prípadoch viesť k tvrdosti a nespravodlivosti.
Podľa Schütza je Milosť riadená slušnosťou a slúži na to, aby vyrovnala nezlučiteľnosť
23
zákonného trestu s individuálnou mierou viny v konkrétnom prípade . Finger vyslovuje názor, že to čo
je obecne účelné a spravodlivé, môže sa javiť vzhľadom k individuálnemu prípadu neúčelné
a nespravodlivé a preto na vyrovnaniu tejto možnej diferenciácie medzi právom a slušnosťou slúži
24
Milosť.
Pri hesle Milosť sa v Slovníku veřejného práva sa uvádza nasledovné: „Celkem včeobecně je
uznáváno právo udíleti milost v případech, kdy potrestání sice vyhovuje formální spravedlnosti, zákonu,
ale evyhovovalo by buď vůbec materiální spravedlnosti, nebo by se aspoň jevilo příliš přísným. Milost
má tu přihlédnouti ke zřetelům, jichž se dobíra povšechný účelový výklad právního řádu, ponevadž
25
právnich předpisů, ktoré se k posouzení konkrétního případu podávají, užil již soudce.“
Pri charakterizovaní vzájomného vzťahu práva a Milosti existujú v právnej vede dve názorové
odlišné skupiny.
Časť autorov v právnej vede akcentuje, že právo a Milosť tvoria dva protipóly, ktoré stoja proti
sebe. Tvrdia, že Milosť nie je právo, naopak stojí mimo práva a to z dôvodu, že ide o výnimku, ktorá
suspenduje právnym poriadkom dané pravidlo. S vyššie uvedeným názorom sa statožnil napríklad
Weyr. Podľa jeho názoru sa pri udeľovaní Milosti nepostupuje podľa právneho poriadku, ale podľa
normového súboru iného druhu. Weyrovi sa Milosť javí ako akýsi samostatný zdroj noriem, ktoré
právny poriadok upravujú (menia). Tieto normy sú podľa Weyra protiprávne (contra legem) a
26
teda právnemu poriadku odporujú.
Iná časť autorov naopak tvrdí, že udelenie Milosti nie je činnosťou protiprávnou (contra legem),
ale naopak činnosťou v súlade s právom - k udeleniu Milosti dochádza vždy na základe právnych
predpisov a prostredníctvom dostupných právnych inštitútov daného štátu. Jaroslav Stránsky uvádza:
„Nelze tvrditi, že amnestii má obdržeti ten, kdo ji zasluhuje podle normového souboru jiného druhu, než
jest právní řád, který amnestiční normu stanoví. Pokud pojem zásluhy vo svět norem vůbec se hodí,
zasluhuje amnestii každý, kdo jest způsobilý, aby mu byla legálně udělena. Zda ten, komu podle práva

19
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přísluší udíleti milost, má se říditi při svém rozhodování nějakými normami nebo maximami, a jakými,
27
musí býti určeno právním řádem, ke kterému amnestiční norma patří...“
1.3

PRÁVNY INŠTITÚT AMNESTIE AKO SPÔSOB UDELENIA MILOSTI

Štát môže udeliť Milosť viacerými spôsobmi. V Ottovom náučnom slovníka sa uvádza: „Milost
28
v širším smyslu jest (v trestním právu), každé zmírňení nebo prominutí trestu ustanovené v zákoně…“
Podobne Black´s law dictionary pod pojmom Milosť rozumie: „Akt milosti výkonné moci, kterým sa
29
zmírňuje nebo promíjí trest uložený za trestný čin.“
Za Milosť v širšom zmysle sa teda považuje každé zmiernenie alebo odpustenie trestu – právne
poriadky štátov preto obsahujú aj iné spôsoby na udelenie Milosti ako je inštitút amnestie a milosti.
V Slovenskej republike Trestný zákon (zákon č. 300/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov)
napríklad dáva súdu možnosť znížiť trest uplatnením mimoriadneho zníženia trestu v zmysle
ustanovenia § 39: “Ak súd vzhľadom na okolnosti prípadu alebo vzhľadom na pomery páchateľa má za
to, že by použitie trestnej sadzby ustanovenej týmto zákonom bolo pre páchateľa neprimerane prísne a
na zabezpečenie ochrany spoločnosti postačuje aj trest kratšieho trvania, možno páchateľovi uložiť
trest aj pod dolnú hranicu trestu ustanoveného týmto zákonom.” Túto možnosť môže súd uplatniť aj pri
páchateľovi, ktorý významnou mierou prispel k objasneniu trestného činu spáchaného v prospech
zločineckej alebo teroristickej skupiny alebo napomáhal zabrániť spáchaniu trestného činu, ako aj
páchateľovi, ktorý sa zvlášť významnou mierou podieľal na objasnení trestného činu korupcie.
Trestný zákon ďalej v ustanovení § 40 obsahuje možnosť upustiť od potrestania v prípade, že
došlo iba k spáchaniu prečinu a nebola ním spôsobená smrť alebo ťažká ujma na zdraví a:
„a) páchateľ priznal spáchanie prečinu, jeho spáchanie ľutuje a prejavuje účinnú snahu po
náprave a ak vzhľadom na povahu spáchaného prečinu a na doterajší život páchateľa možno dôvodne
očakávať, že už samotné prejednanie veci pred súdom postačí na jeho nápravu,
b) súd prijme záruku za nápravu páchateľa a má za to, že vzhľadom na výchovný vplyv toho, kto
záruku ponúkol, povahu spáchaného prečinu a osobu páchateľa uloženie trestu nie je potrebné,
c) prečin spáchal v stave zmenšenej príčetnosti a súd má za to, že ochranné liečenie, ktoré mu
zároveň ukladá, zabezpečí ochranu spoločnosti a nápravu páchateľa účinnejšie ako trest; to neplatí, ak
si stav zmenšenej príčetnosti spôsobil vplyvom návykovej látky.“
Aj aplikáciou vyššie uvedených ustanovení Trestného zákona teda dochádza k udeleniu Milosti
páchateľovi trestného činu, nakoľko ich aplikáciou dochádza k zníženiu alebo odpusteniu trestu
páchateľovi trestného činu, ktorý by mu mal byť udelený.
Pod pojmom Milosť v užšom zmysle odborná právnická literatúra z oblasti trestného práva,
medzinárodného práva či teórie práva zaraďuje najmä dva právne inštitúty - inštitút amnestie a inštitút
milosti. Všeobecne sa dá konštatovať, že v súčasnosti prevažuje užšie nazeranie na pojem Milosť
a teda stotožňovanie pojmu Milosť výlučne s inštitútmi amnestie a milosti.
Napríklad akt Milosti je v online dictionary definovaný ako: „Akt vyhlásenia milosti alebo
30
amnestie smerom k páchateľom...“ Vyššie uvedená definícia aktom Milosti rozumie iba vyhlásenie
amnestie a milosti, žiadny iný spôsob výkonu Milosti nepripúšťa.
Pojem Milosť sa s inštitútmi amnestie a milosti stotožňuje aj v Právnickom slovníku, ktorý Milosť
chápe ako: „... súhrnné označení jak pro individuální akt milosti, tak i pro amnestii jako hromadně
31
udělovanou milost.
1.4

PRÁVNE INŠTITÚTY AMNESTIE A MILOSTI

V súčasnosti sa v právnych poriadkoch štátov inštitút amnestie a milosti akceptuje ako
nevyhnutný nástroj na vyrovnávanie napätí medzi dvoma princípmi, ktoré sú súčasťou každého
právneho systému - princípom rovnosti (ktorý kladie dôraz na rovnaké uplatňovanie právnych noriem
voči všetkým) a princípom spravodlivosti (ktorý za určitých podmienok pripúšťa určitú mieru
individualizovaného prístupu).
Dôležité je spomenúť, že amnestia a milosť nepatria k základným právam alebo slobodám
občanov a na ich udelenie neexistuje právny nárok.

27

STRÁNSKY, J.: Právo a milost, In: Vědecká ročenka právnické fakulty Masarykovy University v Brně, 1922 Nakladatelství Barvič
&Novotný, 1922, str. 160
28
Ottův slovník naučný, Sdružení pro Ottův slovník náučný, Argo/Paseka 1996, str. 360
29
BLACK, H.C.: Black´s law dictionary, West publishing co., 1990, str. 1025
30
Online dictionary: Act of grace [citované 10.01.2011], dostupné z: http://dictionary.die.net/act%20of%20grace, voľný preklad
31
HENDRYCH, D. a kol.: Právnický slovník, Praha: C. H. Beck, 2003, str. 389
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Hoci témou článku je výlučne právny inštitút amnestie, autor si dovolí v stručnosti
charakterizovať aj inštitút milosti a to z dôvodu vysvetlenia rozdielov medzi týmito z veľkej časti
podobnými právnymi inštitútmi:
1.4.1

MILOSŤ

Milosť je individuálny právny akt, adresovaný konkrétne určenej osobe. V Blackovm právnickom
slovníku sa uvádza: „Milost se týka pouze jednotlivé osoby, osvobozuje ji od trestu, ktorého sa
dopustila, a netýka sa teda trestnosti takového či jemu podobnému jednání, jehož se dopustí jiné osoby
anebo táž osoba opakovaně. Milosť sa teda udeľuje vždy výlučne jednotlivcovi (konkrétnej osobe),
nikdy nie viacerým osobám.
Milosťou sa: „... zmírňuje trest, který právo stanoví za spáchaní trestného činu a jenž obnovuje
práva a výsady odňaté v důsledku spáchaní trestného činu. Zprošťuje pachatele protiprávního činu
všech trestů, ktoré právo za takový čin stanovi, a veškeré nezpůsobilosti, ktorá byla důsledkem
32
pachatelova odsouzení; obnovuje jeho občanské práva a slobody.“
Právo udeliť milosť v minulosti patrilo panovníkovi a bolo spojené s jeho posvätným postavením,
ako prostredníkom medzi božským a svetským. Panovník v zmysle svojho božského postavenia
možnosť rozhodnúť o odpustení trestu páchateľovi. Aj v súčasnosti vo väčšine krajín patrí právo
udeľovať milosť hlavám jednotlivých štátov. Motívy vedúce k udeleniu milosti môžu byť rôzne, milosť sa
33
však v často udeľuje s prihliadnutím na osobné, sociálne, rodinné a zdravotné pomery jej adresátov.
Milosť môže byť udelená v troch rozličných formách, s rozdielnymi následkami a to ako:
Abolícia – rozhodnutie, že trestné konanie sa nezaháji a ak sa už začalo nebude sa v ňom
pokračovať. Účinkom abolície je to, že žaloba pominie a trestné konanie sa nezaháji alebo sa v ňom
nepokračuje.
Agraciácia – rozhodnutie, že uložený trest sa odpustí alebo zmierni.
Rehabilitácia – rozhodnutie, že odsúdenie sa zahladí. Účinkom úplnej rehabilitácie je to, že
odsúdený sa opäť pokladá za bezúhonnú osobu.
1.4.2 AMNESTIA
Slovo amnestia má svoj základ v gréckom jazyku v ktorom bolo používané vo význame 34
zabudnutie. Inštitút amnestie je všeobecne považovaný za normatívny právny akt adresovaný
individuálne neurčeným osobám identifikovateľným až po jej vydaní. Amnestiou sa nariaďuje nezačínať
alebo zastaviť trestné stíhanie páchateľov trestných činov, celkom alebo sčasti odpúšťa právoplatne
uložený trest alebo zahládzajú a odstraňujú následky trestu.
Nakoľko je inštitút amnestie spôsobom udelenia Milosti (aktom Milosti), niektorí autori vyzdvihujú
v definícii jeho filozoficko-teologickú povahu: „Amnestia je v podstate právo štátu vzdať sa trestu, úplne
alebo čiastočne. Z uvedeného vyplýva, že amnestia na prvý pohľad síce budí dojem, že ide o inštitút
35
práva, v skutočnosti je to inštitút spoločenskej etiky, ktorý sa iba prostriedkami práva vykonáva.“
Adresáti amnestie nie sú v samotnej amnestii konkrétne špecifikovaní. Ich okruh je určený inak označením trestného činu, druhom a výškou uloženého trestu, charakteristikou činu alebo dobou
spáchania trestného činu. Amnestia tak môže byť adresovaná napríklad - všetkým, ktorí sa podieľali na
určitej kriminálnej činnosti alebo inej trestnej činnosti, všetkým páchateľom určitej skupiny, všetkým
porušiteľom určitého zákona, či všetkým páchateľom ktorí spáchali trestné činy v určitom časovom
období. Amnestia sa teda primárne udeľuje za skutok určitého druhu, právny význam nemá počet osôb,
ktorým sa udeľuje ani ich totožnosť.
Ottův slovník naučný uvádza: „Amnestie v právu trestním znamená udělení milosti, které
36
vztahuje se souborně k celé nějaké řadě osob nebo činů trestných.“
V Blackovom právnickom slovníku sa k adresátom amnestie uvádza: „Amnestie je zpravidla
37
obecná, adresovaná celé skupině osob nebo celému společenství...“
V priebehu dejín sa popri právomoci hlavy štátu udeľovať milosť stále viac presadzovala idea,
ktorá priznávala právo udeliť Milosť ľudu v rámci výkonu jeho zvrchovanej moci. Postupne sa tak popri
38
individuálnej Milosti v praxi zakorenilo aj využívanie kolektívnej formy Milosti a síce amnestie.
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NTOUBANDI, F.: Amnesty for Crimes against Humanity under International Law, Martinus Nijhoff, str. 30
O´SHEA. A: Amnesty for crime in international law and practice, Kluwer Law International, 2002, str. 6
35
CUPER, J.: Zabudnúť, odpustiť. In: Hospodárske noviny, 29.9.2006, dostupné na: <http://hn.hnonline.sk/2-19407870k10000_detail-1c>.
36
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33
34

- 103 -

Amnestiu je všeobecne (na rozdiel od milosti ktorú zväčša udeľuje hlava štátu) udeľovaná v štátoch
zákonodárnou mocou.
Podobne ako pri inštitúte milosti, môže byť aj amnestia udelená v troch formách - jej udelením
môže dôjsť k odpusteniu právoplatne uloženého trestu (agraciácia), k nariadeniu nezačínať a ak sa už
začalo k nariadeniu zastaviť trestné stíhanie páchateľov trestných činov (abolícia) alebo k zahladeniu
odsúdenia (rehabilitácia). Jednotlivé formy sa v amnestijných rozhodnutiach spravidla kombinujú.
Amnestia sa v praxi udeľuje za mimoriadne široký okruh trestných činov rôznej závažnosti, napr.
– zrada, protištátna činnosť, vzbura, vyhýbanie sa odvodu na vojenskú službu, emigráciu, neplatenie
daní, amnestia existuje napríklad aj v podobe tzv. zbraňovej amnestie (držba nelegálnych zbraní nie je
pri ich odovzdaní do istého termínu považovaná za trestný čin). Amnestie sa taktiež udeľujú za trestné
činy, ktoré sa pre ich závažnosť označujú za zločiny podľa medzinárodného práva.
1.5

SPOLOČNÉ
A ROZDIELNE
STOTOŽŇOVANIE

ZNAKY

AMNESTIE

A MILOSTI

A ICH

CHYBNÉ

Inštitút amnestie a inštitút milosti sú si podobné v ich právnych následkoch - ich udelenie
spôsobuje imunitu od právnych následkov spáchania trestných činov.
Rozdiely medzi nimi inštitútom amnestie a milosťou famózne charakterizoval Pierre-Denis barón
z Peyrennet, minister francúzskeho kráľa Karola X, ktorý uviedol: „Amnestia je odpustenie. Milosť je
zhovievavosť. Amnestia nenavracia do pôvodného stavu, ale vymazáva to, čo bolo. Milosť nevymazáva
to, čo bolo, ale navracia do pôvodného stavu. Amnestia sa obracia na minulosť a ničí akúkoľvek
známku činu. Milosť sa obracia do budúcnosti a zachováva minulosť a všetko k čomu v nej došlo.
Amnestia s výnimkou obvinenia nič nepredpokladá. Milosť predpokladá zločin...“ Ďalej uviedol: „Milosť
je viac právnym nástrojom ako politickým. Amnestia je viac politickým ako právnym nástrojom. “Milosť je
izolovaná priazeň ktorá sa viac hodí na individuálnych páchateľov, amnestia je všeobecné zbavenie
viny ktoré sa viac hodí na väčší počet páchateľov. V amnestii sa dá nájsť viac ako v milosti a síce určitú
pečať ušľachtilosti... Dodáva: „Amnestia prevyšuje milosť v tom, že nezanecháva nijaký legitímny dôvod
39
pre nevôlu.“
Inštitúty amnestie a milosti sú si natoľko podobné, že v odbornej literatúre bývajú často
definované spoločne. Pre ich veľkú podobnosť však niekedy bývajú amnestia a milosť chybne
považované za synonymá.
Napríklad Slovník slovenského práva pojmy amnestia a milosť chybne stotožňuje. Pojem milosť
prezidenta nie je v slovníku vôbec definovaný, pri tomto heslo je iba odkaz na pojem amnestia.
Medzi definovanými pojmami v Slovníku veřejného práva Československého pojem milosť
nefiguruje. Slovník obsahuje definíciu (dvoj)pojmu- abolice/amnestie. Ako podtitul v zátvorke sú pod
(dvoj)pojmom abolice/amnestie ďalej uvedené nasledujúce skratky - ab. = abolice, ag. = agraciace, am.
= amnestie, m. = milost. V Slovníku je ďalej uvedené: „Ab., ag. a am. jsou výronem práva udíleti m. vo
věcech trestních....“
Ďalej sa uvádza: „...Věčný rozdíl medzi jednotlivými těmito akty milosti jeví sa v jejich rozsahu,
účincích a účelu a závisí namnoze na historickém vývoji a positivním právu. Agraciace a abolice jsou
opatření individuální, týkajúci se vždy určité osoby neb určitých osob, jmenovitě uvedených, amnestie
naproti tomu je opatření všeobecné, objektívní, týkajúci se individuelně neurčitých pachatelů trestných
činů určitého druhu.“
Autori Slovníku veřejného práva Československého definujú ako akty Milosti amnestiu,
agraciáciu a abolíciu. Autori vôbec ako akt Milosti nedefinujú inštitút milosti. Pritom abolícia a agraciácia
sú len rôzne formy inštitútov amnestie a milosti.
K chybnému stotožňovaniu inštitútov amnestie a milosti sa vyjadril aj Drgonec: „Citovaná, ale aj
40
ďalšia právnická literatúra v podstate identifikuje amnestiu a milosť.“
2

ZÁVER
Záverom autorovi ostáva iba dúfať, že sa mu jeho príspevkom podarilo aspoň trochu prispieť
k diskusii týkajúcej sa tejto problematiky.
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DÔSLEDKY NÁVRATU K IUS NATURALIZMU PO ROKU 1945
V KONTEXTE ČESKOSLOVENSKÉHO ÚSTAVNÉHO VÝVOJA1
Andrea Lichá
Univerzita Komenského, Právnická fakulta
Abstrakt: Príspevok je venovaný niektorým zmenám, ku ktorým došlo v dôsledku druhej svetovej vojny
a ktoré viedli k návratu prirodzeného práva na deistickom základe, tak ako bolo vyjadrené v Deklarácii
práv človeka a občana. Jeho orientácia na človeka a téma o minime morálky v práve, sa stalo kľúčovým
pre posilňovanie postavenia medzinárodného práva.
Kľúčové slová: ústava, právo, morálka, právny naturalizmus, právny pozitivizmus, ľudské práva,
kontinuita, zmena
Abstract: The presented paper examines the issue of the changes in the concept of law especially
international law after second world war. Its deals about the come back of ius naturalism based on
a deism and its consequences in the human rights as an inner conflict.
Key words: constitution, law, morality, ius naturalism, ius pozitivism, human rights, continuity and
discontinuity
1

ÚVOD

Druhá svetová vojna ako najväčší ozbrojený konflikt v dejinách, bola nielen z hľadiska svojich
dôsledkov, ale aj z pohľadu svojich príčin dôvodom mnohých zmien v živote spoločnosti, s čím boli
samozrejme spojené aj zmeny v oblasti práva. Predovšetkým však zmeny práva medzinárodného a tiež
práva ústavného, so zreteľom na ochranu ľudských práv.
2

NÁVRAT K IUS NATURALIZMU Z DEKLARÁCIE

Uplatňovanie pozitívno-právnej teórie v ústavách štátov strednej Európy v 20tich rokoch
20.storočia, prinieslo so sebou takú úpravu ľudských práv, ktorá umožňovala nie len určiť hranice ich
realizácie, ale umožňovala ich čiastočné, či dokonca úplné zrušenie v prípade núdze štátu (tzv.
núdzové zákonodarstvo). Toto formálno-právne nahliadanie na inštitút ľudských práv ako aj na právo
samotné, tak síce nezapríčinilo, ale vo výraznej miere umožnilo legálny štátny prevrat práve v Nemecku
(tiež však v Rakúsku a Poľsku), v ktorom sa následne ústavnou cestou., obmedzili, či dokonca
2
suspendovali ľudské práva. Sama ústava tu umožnila nastúpenie nekontrolovateľnej štátnej moci,
čoho priamym dôsledkom bola jej ľubovôľa a to aj v tých najzásadnejších otázkach. Uplatňovanie tohto
bezhodnotového pozitivizmu, kríza morálky a hodnôt bola potom príčinou kritiky pozitivizmu po
skončení druhej svetovej vojny, čo viedlo k otázke návratu prirodzeno-právnej teórie.
Po druhej svetovej vojne bol však návrat tejto teórie sprevádzaný formuláciou rôznych
teoretických koncepcií, ktoré buď priamo vychádzali s prirodzeno-právnej teórie alebo vychádzali
z pozitívno-právnej teórie, ale popisovali podmienky, kedy je možné na pozitívne právo nahliadať
ako na neprávo: „Obvyklá verzia argumentu neprávosti vychádza z toho, že pozitívny systém noriem
možno považovať za právo, len vtedy a potiaľ kým nie je v zjavnom rozpore so základnými zásadami
3
morálky.“ Za najvýznamnejšieho predstaviteľa koncepcie priority prirodzeného práva pred právom
pozitívnym so zreteľom na minimum morálky práva, možno po druhej svetovej vojne považovať
nemeckého právneho filozofa a teoretika trestného práva G. Radbrucha, ktorého téza sa stala známou
pod označením Radbruchova formula a znie takto: „Konflikt medzi spravodlivosťou a právnou istotou
možno riešiť iba tak, že pozitívne právo zaisťované predpismi a mocou, má prednosť aj vtedy ak je
obsahovo nespravodlivé a neúčelné, vynímajúc prípady, kedy je rozpor medzi pozitívnym právom

1

Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV – 0607-10
BEŇA, J.: Dvadsiate storočie a prelom v koncepcii ľudských práv. In: Notitiae Novae Facultatis Iuridicae Universitatis Matthiae Beli
Neosolii 5, Banská Bystrica, PF UMB 2001, s. 10
Autor tiež uvádza, že podľa článku 48 weimarskej ústavy, bol dňa 29.2.1933 vydaný prezidentom nemeckej ríše dekrét na „ochranu
národa a štátu,“ ktorý bol platný až do konca nacistického obdobia ako výnimočný zákon tretej ríše, ktorý obmedzoval základné práva
a slobody
3
KOLLER, P.: Theorie des Rechts. Eine Einfurhrung. Wien – Koln-Weimar 1992, s. 28
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4

a spravodlivosťou dosiahne takej miery, že zákon musí ako nenáležité právo spravodlivosti ustúpiť.“
Radbruch teda vychádza z tézy, že pozitívne právo je nutné prijať a to i za predpokladu, že je neúčelné
a nespravodlivé, pričom jedinou výnimkou jeho realizácie a teda prednosti prirodzeného práva je
neznesiteľná miera rozporu medzi pozitívnym právom a spravodlivosťou, čím filozofiu práva
5
privádza späť k otázke obsahu práva a k rozlišovaniu medzi právom a neprávom. Základ preferencie
prirodzeného práva, podľa uvedeného spočíva v splnení dvoch podmienok: musí nastať rozpor
pozitívnej normy s fundamentálnymi princípmi spravodlivosti a to rozpor, ktorého miera
intenzity je neznesiteľná.
Ďalšou v poradí druhou verziou, v rámci ktorej dochádza k rozlišovaniu práva a nepráva a ktorá
výrazne opiera obsah práva o morálku pochádza od M. Krieleho, podľa ktorého je povinnosť
dodržiavať právo daná len vtedy, ak toto spĺňa požiadavky morálky, pričom túto požiadavku považuje
6
za splnenú ak sa právny systém zakladá na princípoch demokratického ústavného štátu. Znamená
to, že Kriele teda neodníma všetkému pozitívnemu právu totalitných systémov povahu práva, pretože aj
v tomto prípade môže byť daný súhlas s právom, môže byť teda daná jeho legitimita. V tomto prípade je
opätovne právo posudzované z dvoch hľadísk a to hľadiska jeho morálky a hľadiska jeho legitimity, čo
je zároveň i hodnotiace kritérium funkčnosti politického systému.
V súvislosti spájania práva s morálkou nemôžeme tiež nespomenúť najvýznamnejšieho
anglosaského prirodzeno-právneho teoretika 50tych až 60tych rokov L.L. Fullera, ktorý definuje
pojem práva v závislosti na dôvodoch jeho akceptácie a dodržiavania, z pozície plnenia minimálne
7
ôsmich základných morálnych požiadaviek, ktorú označoval ako vnútorná morálka práva. Absolútne
nesplnenie, ktorejkoľvek z týchto podmienok pritom neústi k zlému systému práva, pretože podľa
8
Fullera ústi k niečomu, čo nemožno systémom práva vôbec nazvať.
Formálne nazeranie na právo ako inštitucionálny fakt, kedy je smerodajným určenie práva na to
oprávneným subjektom (autoritou), prostredníctvom presne stanoveného postupu a to bez ohľadu na
jeho obsah, sa teda po druhej svetovej vojne ukázal ako nanajvýš nevyhovujúci. Zjavný posun v
posudzovaní práva z morálneho hľadiska sa však podľa pozitivizmu stáva dôvodom právneho
zmätku, akéhosi hodnotového relativizmu, čím však zároveň nevylučuje, že by formálne bezchybná
právna norma, nemohla mať zlý obsah. Významný právny filozof H.L.A Hart ako predstaviteľ právneho
9
pozitivizmu preto prišiel s teóriou minimálneho prirodzeno-právneho obsahu práva. Podstatou tejto
teórie pritom nie je ani tak vzťah prirodzeného a pozitívneho práva, ale práve naopak poukázanie na
skutočnosť, že oba tieto systémy vychádzajú zo spoločného základu, pretože ich cieľom, teda cieľom
10
pôsobenia práva je zabezpečenie zachovania spoločnosti.
3

Teoretický základ pôsobenia medzinárodného práva

Ak sme sa v úvode článku zmienili o príčinách druhej svetovej vojny ako o dôvode zmien
predovšetkým v oblasti medzinárodného práva, mala som na mysli predovšetkým zlyhanie Versailského
mierového systému a tiež zlyhanie Spoločnosti národov ako inštitúcie, ktorej pôsobením sa malo
podobným konfliktom predchádzať. Vojnu ako nevyhovujúci spôsob riešenia sporov je ale nevyhnutné
a možné eliminovať na medzinárodnej úrovni, preto obdobie po druhej svetovej vojne výrazne
charakterizovala, ale i ovplyvňovala snaha o hľadanie zjednocujúcich kritérií pre obsah práva za
čím treba hľadať najmä snahu o zabezpečenie sa pred vznikom ďalších vojnových konfliktov a to
na medzinárodnej úrovni efektívnejšie, než tomu bolo po prvej svetovej vojne.
Dôvod pre návrat k ius naturalizmu teda netreba vidieť len v snahe o navrátenie morálneho
obsahu do práva, ale tiež v snahe zjednotiť postup členských krajín pri ochrane základných
4

RADBRUCH, G.: Gesetzliches Unrecht und ubergesetzliches Recht. Eine einfuhrung. 1946 Opätovne vydané in : RADBRUCH, G.:
Rechtsphilosofie. Studienausgabe. Hrsg. R. Dreier, S.L. Paulson, 2 Aulf., Heidlberg 2003, s. 216 1946, citované podľa HOLLANDER,
P.: Filosofie práva. Aleš Čeněk, s.r.o., Plzeň 2006, s. 19-20
5
Spolkový ústavný súd SRN v náleze BVerfGE 3, 225(232) z roku 1968 uviedol: „Právo a spravodlivosť nie sú zákonodarcovi
k dispozícii. Predstava, že ústavodarca môže všetko usporiadať podľa svojej vôle, by znamenala návrat k duchovnému stanovisku
bezhodnotovému právneho pozitivizmu, ktoré je v právnej vede už dlho prekonané. Práve doba nacionálneho socializmu v Nemecku,
že i zákonodarca môže stanoviť neprávo“
6
Pozri: KRIELE, M.: Recht und praktishe Vernunft. Gottingen 1979, s. 117
7
Fuller medzi ne radil: 1. všeobecnosť, 2. nevyhnutnosť zverejnenia právnych pravidiel a možnosť ich podrobenia verejnej kritike, 3.
zákaz spätnej účinnosti zákonov, 5. bezrozpornosť právneho systému, 6. stabilitu práva, 7. neprípustnosť aby zákony vyžadovali
nemožné chovanie, 8. nevyhnutnosť interpretácie a aplikácie zákonov v súlade s ich formulovaním. FULLER, L.L.: Morálka práva.
Oikoymenh, Praha 2009, s. 41 a nasledujúce
8
Tamtiež, s. 42
9
HART, H.L.A.: Pojem práva. Praha 2004, s. 205
10
HOLLANDER, P.: Filosofie práva. Aleš Čeněk, s.r.o., Plzeň 2006, s. 23, Iné stanovisko, ktoré sa vracia sa späť k vymedzeniu
vzťahu pozitívneho a prirodzeného práva na podklade právnej argumentácie zaujal právny pozitivista Weinberger. Vychádza pritom
z názoru, že stanovenie noriem, či už ide o normy etické či právne, nie je a nemôže byť vecou ľubovôle, pretože systém noriem je
vždy spätý splnením určitých funkcii, čo ukázal aj Hart. Weinberger však to, čo pôsobí na obsah pozitívneho práva nenazýva
10
prirodzeným právom, ale prirodzeným základom, ktorý vychádza z prirodzených antropologických reakcií a štruktúr. Tamtiež, s. 23
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hodnotových princípov v tomto duchu. Medzinárodné právo tak malo v tomto období predovšetkým
ambíciu sa ideovo, ale i ekonomicky zbližovať, zjednocovať účastnícke krajiny prostredníctvom zhody
svojich členských štátov v základných hodnotových otázkach, čím zároveň vstupovalo do pozície
determinanta práva vnútroštátneho. Priorita obsahu medzinárodného práva pred právom
vnútroštátnym, pri riešení vnútroštátnych záležitostí preto vzbudzovala v určitých prípadoch nevôľu
práve s odkazom na porušovanie suverenity štátu. Znamená to, že medzinárodné právo sa
neobmedzovalo na stanovovanie pravidiel pre správanie sa štátov voči sebe navzájom, ale
určovalo i správanie sa vo vzťahu k vlastným občanom. Toto bol jeden naozaj významný posun
vtedajšej koncepcie práva, posun vo vnímaní suverenity štátu. Možno teda povedať, že každý zajtrajšok
má v sebe kúsok so včerajška. V tomto kontexte sa podstata medzinárodné právo posunulo
a nasmerovalo svoje pôsobenie k naplneniu princípu suverenity ľudu, od ktorého je suverenita
štátu len princípom odvodeným, čím nadobudlo medzinárodné právo svoj nový rozmer, pričom
obsah takto chápanej podstaty medzinárodného práva zdôvodňoval jeho účel a orientácia na ochranu
človeka pred utrpením. Takto odvážne sformulovaný základ medzinárodného práva, svedčí však nielen
o orientácii na morálku ale na človeka ako jednotlivca a z hľadiska mnohosti foriem akými sa utrpenie
môže prejaviť na možný problém atomizácie záujmov pri ochrane ľudských práv.
Situáciu označil v roku 1976 H.L.A Hart ako koniec jednej dvestoročnej éry, ktorá vychádzala
11
z utilitarizmu a z tézy oddelenia práva od morálky, ktorej počiatky siahajú k Benthamom. Ohlásil
zmenu epochy právnej filozofie a teórie a nová éra právnej filozofie a teórie mala podľa jeho slov
predstavovať prostredníctvom teórii Rawlsa a Nozicka zameraným na kritiku utilitarizmu,
a prostredníctvom teórie R. Dworkina, zameranej na kritiku pozitivizmu, koniec pozitivizmu a návrat
k iusnaturalizmu.
4

Právo a morálka po roku 1945

Návratom prirodzeno-právnej teórie sa opäť k dostávame k vzťahu práva a morálky, kedy
minimum morálky má svoje opodstatnenie v obsahu práva, no zároveň tým prichádzame k problému
spoznania toho, čo má byť obsahom práva, čo je nesmierne dôležité z pohľadu správnosti a tým
i z pohľadu zdôvodnenia platnosti práva. Morálka však nijako nie je jediným kritériom správnosti
práva, pretože na správnosť práva možno nahliadať i z hľadiska jeho legitimity, pretože právo nie
je oddelené od spoločnosti, je medzi nimi vzájomný vzťah, v ktorom právo pôsobí na spoločnosť
a spoločnosť pôsobí na právo, práve v zmysle jeho obsahu. Spoločnosť sama je zdrojom práva, čím sa
otázka vzťahu práva a morálky mení na otázku chápania suverenity, do akej miery môže byť teda
spoločnosť pri určovaní obsahu práva suveréna. Môže byť z hľadiska uspokojovania potrieb
spoločnosti dostačujúcim zdôvodnením obsahu práva jeho legitimita? Je morálne to, čo je legitímne
a naopak, môže byť to čo je legitímne zároveň nemorálne? Totožnosť, či absolútne vylúčenie tohto
vzťahu nie je možné, je ale možný ich vzájomný prienik.
Otázkou, podľa čoho vlastne posudzujeme, čo je a nie je morálne, vlastne poukazujeme na
základný argument pozitívno-právnej teórie proti prirodzeno-právnej teórii, ktorá vychádza z názoru, že
ak je nutné pre určenie obsahu práva spoznať aký by tento obsah, mal byť a musí byť to, čo je
12
morálne aj poznateľné, čo naráža na komplikáciu v podobe mnohosti morálnych systémov.
Vzťah morálky a práva teda nie je ľahké riešiť, nie sú si navzájom totožné, no nie je ani možné morálku
z práva vylúčiť. Do úvahy tak prichádza len vzťah ich vzájomného prelínania sa, ktorý je však veľmi
náročné vymedziť, pretože morálka je systémom ideí, noriem, ktorý má svoj základ v náboženstve,
tradíciách, či kultúre. Obzvlášť sa táto skutočnosť prejavuje dnes, kedy sa v dôsledku zbližovania,
zjednocovania sa na medzinárodnej úrovni premiešavajú rôzne náboženstvá, kultúry a tradície. Na
jednej strane sa tak v duchu prirodzeno-právnej rovnosti človeka človeku a slobody zvyšuje miera
tolerancie, čím sa vytvárajú podmienky pre harmonizáciu spoločnosti, ale kde sa na druhej strane
vytvára aj spoločenský tlak neustáleho sa prispôsobovania právnych, ale i morálnych systémov tejto
13
situácii. Všetky hodnoty, všetky spôsoby žitia sú tu rovnocenné, nikto nikomu nenariaďuje ako má žiť,
takto sa v demokratickej spoločnosti rozvíja tolerancia ako všeobecne preferovaná hodnota založená
na rovnosti.
Práve v mene tolerancie individuálnej inakosti ako na jednej strane pozitívnej a potrebnej
hodnoty, sa ale zároveň na strane druhej relativizujú iné spoločenské hodnoty, čím sa vytvárajú rozpory
nového druhu. Táto vnútorná rozpornosť sa pritom nevyhla by priam vnútorne komplikuje inštitút
ľudských práv. Aj v rámci ľudských práv preto narážame napríklad na rozpornosť vo vzťahu práva
11

HOLLANDER, P.: Filosofie práva. Aleš Čeněk, s.r.o., Plzeň 2006, s. 25
S podobnou argumentáciou sa stretávame napríklad i u právneho pozitivistu Hansa Kelsena.
„Pre obyvateľov demokratických spoločností je obzvlášť ťažké zaoberať sa vo verejnom živote vážne otázkou morálky. Morálka
predpokladá rozlíšenie dobrého a zlého, lepšieho a horšieho, čo zrejme porušuje demokratický princíp tolerancie.“ FUKUYAMA, F.:
Konec dějin a poslední člověk. Rybka Publishers, Praha 2002, s. 291
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na život stojaceho proti právu na smrť (problém eutanázie), na rozpornosť života matky a života
nenarodeného dieťaťa, na rozpornosť v práve na náboženské prejavy proti právu na nenáboženské
prejavy a pod. Dôvod tohto stavu pritom môžeme vidieť v tom, že tieto práva dostávajú čoraz viac
individuálny rozmer, sú prostriedkom naplnenia individuálnych predstáv.
V týchto rozporoch sa prejavuje, že človek sa sústreďuje na seba a svoje vlastné prežívanie
života. Veľmi ostro tu preto kontrastuje povojnové volanie po morálke, ktorá by upriamovala pozornosť
na dôstojnosť ľudského žitia s dnešným zámerom zamedziť fyzickému strádaniu. V dnešnej spoločnosti
ľudia trpia, morálna kríza sa prejavuje v ekonomickej oblasti. Svet trpí krízou hodnôt práve preto, že
naplňovanie ekonomických záujmov jednotlivcov vedie k jej atomizácii, nepotrebuje či lepšie neuznáva
14
tradície ani autoritu.
Usmernením na telesné prežitie sa tak spoločnosť vrhá do závislosti od
dynamiky hospodárstva, kde neustály pohyb núti ľudí venovať materiálnemu zabezpečeniu všetko svoje
úsilie, čo obmedzuje alebo dokonca znemožňuje vytváranie nových či utužovanie starých vzťahov.
Ľudia sa sťahujú do akéhosi mikroskopického sveta, sveta vlastných rodín, čo dôsledkom je pocit
spoločenskej anonymity. Ľudské práva dnes sa tak neustále rozširujú o práva nové, ide však o práva
potvrdzujúce ich individuálny rozmer. Ľudské práva ako oponent štátnej moci, kde občianske práva sú
len jedným z ich prejavov sa tak čoraz viac približujú k úlohe ochrany individualizmu, presne tak ako to
kedysi povedal Marx. V dnešnej podobe ľudských práv chýba rozmer bratstva, obetovaný slobode,
bratstva vo význame spolupatričnosti altruizmu, lásky, ktorý v inom človeku vidí cieľ nie objekt. Dnešný
koncept, ktorý má svoje korene v osvietenstve tak vyzdvihuje právo pred povinnosťou a slobodu pred
zodpovednosťou. Stojíme pred úlohou hľadať a naplniť právo takým obsahom, ktorý je skutočne
schopný integrácie spoločnosti. To však neznamená, odmietnutie prirodzeno-právneho pôvodu
ľudských práv, lebo ak stratia svoj metafyzický rozmer následkom je nahliadanie na jednotlivca
ako na abstraktné indivíduum, ako na právnickú osobu, ktorú vytvára štát. Štátna moc je tak v princípe
15
Ľubovôľu v zmysle, že štát v postavení
neobmedzená, čím sa vytvára priestor pre ľubovôľu.
monopolného zákonodarcu si sám určuje normy, ktorým sa podriadi. Za takého stavu štát určuje i
hodnotové priority, ktorých deklarovanie a naplnenie sa tak stáva závislým od štátu, humanizmus,
ktorý je podstatou inštitútu ľudských práv sa tak môže stať flexibilnou, či dokonca zrušiteľnou
hodnotou. Zastávanie idey právneho štátu, kedy je štát viazaný právom, ktoré sám vytvorí, by potom
za tohto stavu nič neznamenala.
Zastávanie názoru, že právo nesmie byť hodnotovo neutrálne a ani hodnotovo závislé na
vôli zákonodarcu, tak prispieva k neustálemu napätiu vo vymedzení obsahu pojmu práva medzi
pozitívno-právnou a prirodzeno-právnou teóriou, ktoré rozdielne pristupujú k vymedzeniu tohto pojmu,
na báze odlišného riešia otázok pôvodu a účelu práva, ako aj dôvodu jeho platnosti. Charakteristickou
16
črtou pre oblasť právnej filozofie, je preto stála konfrontácia oboch strán.
Na rozdiel od
pozitivistických prístupov zameriavajúcich sa na formu práva je prirodzeno-právna teória zameraná na
jeho obsah. Nahliada na právo, ako na určitý systém statických hodnotových princípov, ku ktorých
17
naplneniu právo smeruje, vo väčšej či menšej miere.
Obdoba sporu medzi nasledovaním zmien, ku ktorým viedli skúsenosti druhej svetovej vojny
a ktoré poukazovali na prirodzeno-právny koncept ľudských práv založený na minime morálky v práve a
nasledovaním marxistických ideálov vo východnom bloku pod dohľadom ZSSR sa pritom odohrala aj
v Československu pri obnove republiky ako spor o právo, v dialektickom ponímaní ako spor o kontinuitu
a diskontinuitu práva.
5

Prelom prelomu v koncepcii práva v Československej právnej vede po roku 1945

Všeobecný trend návratu k prirodzeno-právnej teórii na úrovni vnútroštátnej ako aj na
medzinárodnej, ktorý sme opísali vyššie bolo po druhej svetovej vojne rovnako cítiť v snahe
o vyrovnanie sa z nacistickým dedičstvom aj v československej právnej vede. Na nacizmus po roku
1945 reagoval v Československu celý rad prác, ktorých nosnou témou bola volanie po obnove
18
duchovných a mravných hodnôt európskej civilizácie.
Odpoveď nacizmu sa tak celkom
jednoznačne niesla v duchu humanizmu, ako trvalej hodnoty, čo samozrejme ovplyvnilo aj priebeh
14

„Nesúlad v dnešných debatách o povahe práv pramení z hlbšej filozofickej krízy, ktorá sa týka racionálneho poňatia človeka.“
Tamtiež, s. 283
Pozri: BROSTL, A.: Právny status, funkcie základných práv a slobôd a rôzne pohľady na ľudské práva. In: Ľudské práva a právny
status na prelome tisícročí. SAV, Bratislava 1999, s. 11 a nasledujúce
16
Pre pozitívno-právnu teóriu sú pritom príznačné dva hlavné prvky vymedzenia pojmu práva a to jeho autoritatívne určenie a jeho
sociálna účinnosť ako normy alebo normového systému, pričom oba prvky môžu byť vzájomne rôzne interpretované a vzájomne
kombinované, čo je roveň z dôvodom určitej mnohotvárnosti pozitivistických definícii. Pozri: HOLLANDER, P.: Filosofie práva. Aleš
Čeněk, s.r.o., Plzeň 2006, s. 22 Autor tiež uvádza, že v pozitívno-právnej teórii možno rozlišovať podľa definície práva orientované na
účinnosť zamerané na pozíciu pozorovateľa a orientované na tvorbu z hľadiska postavenia účastníka.
17
DWORKIN, R.: Když se práva berou vážne. Oikoymenh, Praha 2001, s.112
18
Ide napríklad o práce: Turečka, J.: Právo, krivda a neprávo z hľadiska dnešnej doby (Praha 1946), Knapp, V.: Problém nacistickej
právnej filozofie ( Praha 1947 ), Koblížek, O: Problém spravodlivosti (Praha 1946)
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diskusií o spôsobe nadviazania na právny poriadok prvej ČSR pri odstránení jeho najpálčivejších
nedostatkov, týkajúcich sa napríklad problému straníctva so snahou o ovládnutie štátu.
O tom, že treba po vojne previesť právnu obnovu teda nebolo pochýb, avšak jej uskutočnenie
podľa teórie právnej kontinuity vo veľkej miere problematizovali viaceré zmeny, ku ktorým došlo
v priebehu vojny. „Od právnej vedy sa očakávala odpoveď, či dať prednosť princípu reštitúcie alebo
revolúcie. To ale pre ňu znamenalo vyrovnať sa s naďalej len ťažko udržateľnou kontinuitnou teóriou.
V druhom rade potom išlo o postihnutie nedávneho búrlivého vývoja a vyrovnanie sa s nádejami celej
19
spoločnosti.“ Riešenie tohto sporu tak jednoznačne ovplyvňovalo budúci vývoj československého
právneho poriadku a preto sa stalo sporom zásadného významu, najmä z hľadiska nárokov na obsah
o povojnovej ústavy ako základu tohto nového právneho poriadku.
V rámci idey o nutnosti obrodenia právnej vedy t však v závislosti od svetonázorovej orientácie
prejavovali rôzne tendencie, pričom bolo zjavný názorový posun smerom doľava. Príkladom takéhoto
názoru bol aj V. Vanečka, ktorý v diele Obroďme právnictví vystupoval s tézou že nemožno vybudovať
pravú demokraciu tam, kde sa .zároveň zachováva akákoľvek iná teória o pôvode a zdroji práva, než je
ľud. Tvrdil, že právo je čosi viac než len zákon, kritizoval tiež panujúce poňatie platnosti práva (platí,
pretože platí ) a postavil sa proti starým predstavám o tvorbe práva. Právo ako ho chápe on je
v mysliach ľudí uložený a najlepšie priamo v nich vzniknutý súbor predstáv o spoločenskom poriadku.
Uzavretý a logický právny poriadok je mu úplnou fikciou. Píše, že doba má vždy vyšší korektor pre
20
právo a jemu je ním program Národného frontu.
Obdobné stanovisko k právnemu poriadku prvej ČSR a k statike hodnôt zaujal aj R.N. Foustka,
ktorý týmito slovami kritizuje zakladateľa a významného ústavného činiteľa prvej ČSR T. G. Masaryka :
Ako všetci idealisti vchádza tu s presvedčenia že existuje mravnosť platná na všetky časy a pre
všetkých ľudí, vychádza z predpokladu, ktorý vedecké skúmanie spoločnosti usvedčuje z nepravdy :
niet mravnosti platnej na všetky časy, ale každý stupeň vývoja vytvára si svoju mravnosť odlišnú od
mravnosti iných stupňov a ani na tom istom stupni vývoja spoločnosti nie je od vzniku tried rovnaká
mravnosť pre všetkých členov spoločnosti, ale každá trieda má svoju morálku ..... vymýšľajú si pramene
21
večnej pravdy a pre všetkých platnej mravnosti, pramene ktorých niet“ Až socialistická spoločnosť
vytvára ideovo mravnú jednotu svojich členov, ktorá sa plne rozvinie v beztriednej komunistickej
spoločnosti.
Naproti tomu v rovnakom období hovorí Z. Jičínsky, že obsah československého práva ľudovo
demokratického štátu odráža socialistickú výstavbu v ČSR, vychádza z nej a slúži jej rozvoju.
Uplatňovanie princípov socializmu ako je plánovanie, znárodnenie, zatlačovanie nepriateľských tried,
práva na prácu a povinnosť pracovať však nepovažuje za trvácne, pretože „miera uplatnenie týchto
princípov socializmu v československom práve prvej fázy vývoja socialistického štátu, nie je pevná ale
22
sa v jednotlivých obdobiach mení. Spravodlivosť teda napreduje, ale nemá minimálnu hranicu.
Podľa Z. Jičínskeho je tak narozdiel od R. N. Foustku v socialistickom štáte úzka súvislosť „tesný
vzťah“ socialistického práva a mravnosti, ale nie je možné ich stotožňovať ani redukovať socialistické
právo na súčasť komunistickej morálky. „Je to vzťah vzájomného doplňovania, majú spoločný cieľ
23
vybudovanie komunizmu, kedy sa stáva uznávanou v celej spoločnosti.“
K odlišnému názoru popisujúci vzťah práva a morálky prichádza na základe zovšeobecňujúceho
postoja k spoločenskému vedomiu V. Knapp, ktorý tvrdí, že morálka i právo sú dané existenciou
spoločenského vedomia. Podľa neho však, ale nemožno morálku chápať ako spoločenské vedomie,
zamerané k podriadeniu ľudí verejnej mienke a tým ju diferencovať od právneho vedomia ako to robí
napríklad Bystřina ( je to preto, lebo V. Knapp chápe verejnú mienku ako vedomie veľkého počtu
jedincov, ktoré nie je v spoločenskej akcii a tomu nie je možné podriaďovať správanie, k vyvolaniu
účinku je pôsobenie nutné ), ale ak verejná mienka začne spoločensky pôsobiť stáva sa
spoločenským vedomím a v tomto prípade by už išlo o podriadenie sa spoločenskému vedomiu,
no a platné právo a právne vedomie sú tiež súčasťou spoločenského vedomia a postulujú
24
podriadenie ľudského chovania spoločenskému vedomiu rozdiel sa teda stráca.
Vychádza teda z toho, že morálka je systém spoločenského vedomia, ktorý podriaďuje
človeka sebe samému nie v zmysle, že by si ho vytváral človek sám, lebo aj tieto normy sú mu dané
spoločnosťou a sú determinované objektívnymi faktormi ako právo, ale rozdiel je v tom, že spoločnosť
19

K tomu pozri: MARŠÁLEK, P.: Promněny české právní vědy. In: Zborník príspevkov: Vývoj práva v Československu v rokoch 1945
– 1989. Praha 2004, s 35
Nová orientácia v právnej vede bola tvrdo presadzovaná právnymi vedcami s komunistickou orientáciou. Napr. J. Bartuška, A.
Čepička, I. Daxner, A. Dressler, V Procházka, Š. Rais, V. Knapp, F. Boura, I Bystřina, R. N. Foustka, P. Levit a po nejakou dobu
Jičínsky a Boguszak ( člený predstavitelia reformného hnutia ) Tamtiež, s. 39
21
Tamtiež, s. 37
22
BOGUSZAK, J., JIČÍNSKY, Z.: Socialistické právo a zákonnost v lidově demokratickém Československu. Rudé právo, Praha 1956,
s. 20
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Tamtiež, s. 31-32
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si nevynucuje ich plnenie štátnou mocou, ale postuluje týmito normami dobrovoľné
podriadenie. Dôsledkom je, že V. Knapp nepovažuje právo ani za minimum morálky a to ani
absolútne t.j. v zmysle minimálnej etickej požiadavky, ani relatívne t.j., že to čo je právom stanovené je
25
minimum morálky. Právo, právne vedomie a morálka sú tu nutne dejinne podmienené a v spoločnosti
sa vyvíjajú a menia a sami svojim spätným pôsobením na spoločnosť chod dejín ovplyvňujú. Nie je teda
žiadneho apriórneho prirodzeného práva ani apriórneho právneho vedomia ani apriórnej spoločenskej
26
morálky.
K tomuto sa však odmietavo stavia J. Boguszak, ktorý tvrdí, že mravné normy, odpovedajúce
panujúcemu (triednemu) mravnému vedomiu, bývajú vyjadrované tiež vo forme práva a stávajú sa
právne záväzné. Právo je teda akýmsi minimom morálky, no keďže býva prísnejšie než morálka, pokiaľ
ide o následky porušenia pravidiel, musí byť zároveň menej prísne než morálka, pokiaľ ide o náročnosť
27
požiadaviek kladených na ľudské chovanie. Zároveň tak spája morálku nie len z realizáciou, ale i
s tvorbou práva a hovorí: „Pokiaľ totiž obsah a zachovanie práva odpovedá dominujúcim sociálne
triednym záujmom, býva požiadavka rešpektovania práva a právneho poriadku posvätená panujúcou
28
mravnou ideológiou.“
U J. Boguszaka má tak pre realizáciu práva súlad právnych noriem s mravným a právnym
vedomím väčšiny mimoriadny význam, najmä preto, že prepožičiava právnym normám sankciu,
ktorá sa pokladá za charakteristickú práve predovšetkým pre mravné normy a ktorá spočíva
v tlaku verejnej mienky. Zdôrazňuje však, že výchovná úloha práva zahŕňa v sebe vzťah vychovávateľ
- vychovávaný a ten nie je bez napätia. Morálka tak v tomto ohľade zjavne prispieva k realizácii práva,
ak schváli chovanie, ktoré je v súlade s právom, znamená to verejné opovrhnutie tými, ktorí právo
porušujú, čo môže byť často krát účinnejšie než právna sankcia. Ak ale verejná mienka naopak hodnotí
ako pozitívne a spravodlivé činy, ktoré sú v rozpore s platným právom, môže to značne ohroziť
požiadavku zachovania práva, pretože verejná podpora protiprávneho činu môže vyvážiť účinok právnej
29
sankcie.
U Marxa je teda len naturalizmus schopný pochopiť akt svetových dejín: „vidíme že dôsledne
uplatnený naturalizmus respektíve humanizmus sa líši tak od idealizmu ako aj od materializmu
30
a je pravdou, ktorá ich zároveň zjednocuje.“ Ide o názor, kedy v dialektike nezlučiteľné sa
v naturalizme, v humanizme, povedané ešte inak v komunizme, zlučuje. Naturalizmus nie je ani
idealizmus a ani materializmus, to znamená, že naturalizmus nie je monistický, je duálny, čo
možno vysvetliť i tak, že ktorákoľvek podstata – hmota alebo idea – môžu mať prevahu, či
31
pôsobiť súčasne. Človek ako živá bytosť je tu vnímaný, ako na jednej strane obdarený prírodnými
silami – pudmi, ako aktívna prírodná bytosť, a na druhej strane je človek ako prírodná bytosť, telesná,
zmyslová, teda predmetná bytosť – podobne ako zvieratá a rastliny – vnímaná ako tzv. trpná
podmienená a ohraničená bytosť, t. j. predmety jeho pudov existujú mimo neho ako predmety od neho
nezávislé, ale sú predmetmi jeho potrieb, a slúžia na uplatnenie a potvrdenie jeho bytostných síl sú to
32
nevyhnutné a podstatné predmety.
Naturalizmus je pre Marxa cieľom, je humanizmom,
a humanizmus je naturalizmom. Marx však rozlišuje medzi humanizmom teoretickým, ktorý
spočíva v ateizme, v zrušení boha, a komunizmom ako praktickým humanizmom, uskutočnením
33
ľudskej podstaty.
Záver: Druhá svetová vojna poukázala na viacero nedostatkov a to predovšetkým na nedostatky
pozitívno-právnej teórie orientovanej na účel a formu práva ako aj na zlyhanie Spoločnosti národov pri
tvorbe a presadzovaní práva medzinárodného. Ochrana človeka pred utrpením viedla k diskusii o
návrate k ius naturalizmu, ktorý svojou orientáciou na človeka a na morálku poskytoval najlepšie
zdôvodnenie pre pôsobenie medzinárodného práva. Suverenita ľudu ako predpoklad suverenity štátu
podporuje pôsobenie medzinárodného práva až natoľko, že práve v tomto období začína jeho
postupné nadraďovanie nad vnútroštátne právo predovšetkým v oblasti ľudských práv, čo však na
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základe globalizácie požiadaviek na obsah týchto práv spôsobuje ich vnútornú atomizáciu
a rozporuplnosť.
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DISKONTINUITA VÝVOJA INŠTITÚTU ZAPRETIA OTCOVSTVA
A MATERSTVA V 20. STOROČÍ NA SLOVENSKU1
Katarína Lenhartová
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Článok pojednáva o inštitúte zapretia otcovstva a materstva v 20. storočí na Slovensku
a jeho diskontinuálnom vývoji na základe zmien uskutočnených v Zákone o rodine.
Kľúčové slová: zákon o rodine, Opus Tripartitum, otcovstvo, materstvo, zapretie, dieťa, novorodenec,
čas, súd, návrh, generálny prokurátor, lehota, domnienka otcovstva, domnienka materstva, vývoj
Abstract: The paper deals with an Institute of denial of paternity and maternity in the 20th century in
Slovakia and the discontinuous evolution of the changes made in the Family act.
Key words: Family act, Opus Tripartitum, paternity, maternity, denial, child, newborn child, time, judge,
proposal, general procurator, period, presumption of paternity, presumption of maternity, development.
1

ÚVOD

Rodič, či už je to matka alebo otec, obaja ako subjekty rodičovských práv, a dokonca i dieťa
majú podľa platného Zákona o rodine č. 36/2005 Zb. právo zaprieť otcovstvo, každý
samozrejme odlišným spôsobom. Nie vždy však tomu bolo tak.
2

PRÁVNA ÚPRAVA ZAČIATKU 20.STOROČIA

Právna úprava rodinného práva na Slovensku na začiatku 20. storočia vychádzala
z uhorského obyčajového práva. Základný zákonný rámec právnej úpravy rodinnoprávnych vzťahov
predstavoval na území Slovenskej republiky na rozdiel od úpravy na Morave, v Čechách a v Sliezsku,
uhorský zák. čl. XXXI/1894 o práve manželskom, tzv. manželský zákon a zákonný čl. XX/1877 o úrave
poručnekých a opatrovníctkych záležitostí. Takmer polovicu dvadsiateho storočia sa rodinné právo na
Slovensku a teda aj rodinnoprávne vzťahy na základe neho vznikajúce, riadili úpravou, ktorá
vychádzala z recepcie rímskeho práva a preto hlavou rodiny bol otec, ktorý právne i fakticky vládol
2
otcovskou mocou nad manželskými deťmi a matka, hoci dieťa porodila, nemala takmer žiadne
rodičovské práva voči nemu. Právo platné do roku 1949 sa vyznačovalo nerovnakými rodičovskými
právami voči deťom. „Nerovnoprávnosť matky sa prejavovala v tom, že otec na základe svojej otcovskej
3
moci zastupoval dieťa, spravoval jeho majetok a určoval smer jeho výchovy i životného uplatnenia.“
Podľa poručenského zákona z roku 1877, rovnako platného do roku 1949, na Slovensku nebola
spôsobilá na výkon „otcovskej moci“. Znamenalo to teda, že v prípade smrti otca sa dieťaťu ustanovil
poručník na základe závetu- ak vyhovoval zákonným predpisom, alebo na základe tzv. verejnonotárskej
listiny. Len v prípade ak otec neustanovil poručníka zákonným spôsobom, prechádzalo poručníctvo na
4
matku ako prirodzenú a zákonnú poručníčku. Jedinú výnimku z „otcovskej moci“ mali nemanželské
deti, nakoľko materstvo sa určovalo podľa zásady- matkou dieťaťa je žena, ktorá dieťa porodilaa otcovstvo podľa domnienky- otcom dieťaťa je manžel matky. Keďže dieťa sa narodilo ako
nemanželské, neexistoval otec dieťaťa a teda ani otcovská moc nad ním. Preto ich poručenstvo
pripadlo matke.
2
PRÁVNA ÚPRAVA ZAPRETIA OTCOVSTVA V UHORSKOM OBYČAJOVOM PRÁVE A
ZÁK. ČL. XX/1877 O ÚPRAVE PORUČENSKÝCH A OPATROVNÍCKYCH ZÁLEŽITOSTÍ
Ako som už uviedla vyššie, pomery medzi rodičmi a deťmi, ako i možnosť zaprieť otcovstvo
upravovalo obyčajové právo a zák.čl. XX/1877. Obyčajové právo ako i zákonný článok XX/1877 prísne
rozlišovali medzi manželským a nemanželským pôvodom dieťaťa a podľa toho potom odvodzovalo
i možnosť zaprieť otcovstvo.
1

Táto práca bola podporovaná Agentúrou pre podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-0607-10.
Bližčie k otcovskej moci pozri zák. čl. XX/1877 o úprave poručenských a opatrovníckych záležitostí (§§ 2,15,21).
PETRUĽÁKOVÁ, J.: Právna úprava výchovy detí v rodine. Bratislava: Vydavatelstvo Slovenskej Akademie vied. 1970. s. 76.
4
PETRUĽÁKOVÁ, J.: Právna úprava výchovy detí v rodine. Bratislava: Vydavatelstvo Slovenskej Akademie vied. 1970. s. 77.
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Ak sa dieťa narodilo po uplynutí 6 mesiacov od uzavretia manželstva alebo skoršie ako 10
mesiacov od jeho zániku, otcovi dieťaťa bola poskytnutá na zapretie otcovstva, respektíve v súlade
s vtedajšou terminológiou na napadnutie manželského pôvodu dieťaťa tzv. žaloba na odcudzenie
manželského pôvodu. Pasívne legitimovaná mohla byť tak matka ako i dieťa. Dokazovanie bolo na
žalobcovi, ktorý musel dokázať, že v kritickom čase nemohol dieťa splodiť, alebo s matkou dieťaťa
neobcoval. Aktívne legitimovaní namiesto otca mohli byť i dedičia, no museli dokázať, že muž
o manželskom splodení dieťaťa nevedel, alebo vo chvíli keď sa to dozvedel, už otcovstvo nemohol
5
odporovať.
Právo odporu manžel stratil ak uznal dieťa za svoje.
Ak sa dieťa narodilo do 6 mesiacov od uzavretia manželstva, mohol manžel napadnúť jeho manželský
pôvod, pričom už nebol povinný dokazovať, dôkazná povinnosť bola na strane matky prípadne na
strane dieťaťa. Matka či dieťa museli dokázať, že muž v kritickom čase so ženou obcoval. V prípade ak
6
muž uzatváral manželstvo s tehotnou a vedel o tom, bolo opäť dôkazné bremeno na ňom.
Obyčajové právo riešilo o tretí, zaujímavý prípad a to prípad ak sa dieťa narodilo tak, že
kritický čas jeho počatia spadá do obdobia, keď už manželia boli súdne rozvedení, alebo do doby keď
im bolo uložené oddelené žitie. Vtedy manžel tiež mohol napadnúť manželský pôvod dieťaťa a bremeno
7
obťažovalo z pochopiteľných príčin matku, resp. dieťa.
Dieťa narodené v manželstve, ktorého otcovstvo bolo úspešne zapreté otcom alebo jeho
dedičmi, bolo považované za nemanželské.
Obyčajové právo ani zákonné články týkajúce sa rodinného práva zapretie materstva
neupravovali.
3
PRÁVNA ÚPRAVA ZAPRETIA OTCOVSTVA A MATERSTVA V ZÁKONE O RODINNOM
PRÁVE Č. 265/1949 ZB.
8

Ústava z 9. mája 1948 a Zákon č. 265/1949 Zb. o rodinnom práve preniesol do práva
zmenené spoločenské a ekonomické vzťahy a priniesol i zrovnoprávnenie na poli rodičovských práv.
Týmto zákonom bolo rodinné právo na Slovensku nadobro vyňaté z Občianskeho zákonníka a došlo
k vytvoreniu nového odvetvia práva- vzniklo právo rodinné. Navyše týmto zákonom došlo k unifikácii
práva pre celé územie Československa, nakoľko dovtedy v Českom štáte platil rakúsky občiansky
zákonník a na území Slovenska platilo, už vyššie spomínané, Opus Tripartitum. Zákon o rodinnom
práve z roku 1949 sa inšpiroval sovietskym Kódexom zákonov o aktoch občianskeho stavu, práve
manželskom, rodinnom a poručenskom z r. 1918. Spoločná československá a poľská komisia
vypracovala zhodný návrh zákona o rodinnom práve, ktorý vošiel do platnosti vo všetkých
9
zúčastnených krajinách v roku 1950.
10
„Rodičovská moc náleží obom rodičom.“ Táto diskontinuita vo vývoji rodičovských práv
znamenala, že dovtedy platná otcovská moc sa zmenila na moc rodičovskú. Zákon ďalej znamenal i
zrovnoprávnenie manželských a nemanželských detí bez ohľadu na to, či otec o svojom otcovstve
uskutočnil súhlasné vyhlásenie s matkou dieťaťa alebo bolo otcovstvo určené súdom. Bolo to
dôsledkom zmeny v Ústave z 9. mája, a na jej základe sa v platnom práve dominantne prejavila
11
zásada, že pôvod dieťaťa mu nesmie byť na ujmu. Z platného práva sa teda úplne vytráca pojem
12
nemanželské dieťa ako i otcovská moc, ktorú nahrádza moc rodičovská .
Zapretiu otcovstva sa v Zákone o rodinnom práve z roku 1949 bolo venovaných celkovo päť
paragrafov. Konkrétne bolo zapretie otcovstva plynule začlenené do druhej časti Zákona s názvom
Zistenie otcovstva.
3.1 Zapretie otcovstva mužom, ktorý otcovstvo uznal podľa Zákona o rodinnom práve č.
265/1949 Zb.
§ 46 obsahuje ustanovenie, ktoré povoľovalo zapretie otcovstva ktorémukoľvek mužovi, teda
nielen manželovi matky, do uplynutia 6 mesiacov odo dňa uznania jeho otcovstva len vtedy, keď dieťa
nesplodil. Takýto muž mohol uznať otcovstvo v súlade s §44 ods.2 len so súhlasom matky, pokiaľ bola

5

LUBY, Š.: Základy všeobecného skromného práva. III. vydanie pôvodného diela. Šamorín: Heuréka. 2002, str. 221.
LUBY, Š.: Základy všeobecného skromného práva. III. vydanie pôvodného diela. Šamorín: Heuréka. 2002, str. 221.
LUBY, Š.: Základy všeobecného skromného práva. III. vydanie pôvodného diela. Šamorín: Heuréka. 2002, str. 221.
8
Zákon bol platný 7. decembra 1949 a účninnosť nadobudou dňom 1.1.1950.
9
PETRŽELKA, K: O rozvodu manželství. Právník, 1950. s.20.
10
Viď. §55 ods. 1 Zákona o rodinnom práve č. 265/1949 Zb.
11
Viď. §11 ods.2 Ústavy 1960.
12
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nažive a to vyhlásením pred súdom alebo pred orgánom povereným viesť matriky a to aj k dieťaťu ešte
13
nenarodenému, ak je už počaté.
Zákon č. 266/1949 Zb. o dočasných zmenách v niektorých občianskych veciach právnych,
ktorý obsahoval práve procesné ustanovenia týkajúce sa zapretia otcovstva a dopĺňal tak
hmotnoprávnu úpravu v Zákone o rodinnom práve č. 265/1949 Zb., reagoval pružne na vtedajší
medicínsky výskum a rátal v súvislosti s preukázaním či zapretím otcovstva v § 20 ods. 3 aj
s vykonaním krvnej alebo dedično-genetickej skúšky.
3.2 Zapretie otcovstva manželom matky alebo matkou samotnou podľa Zákona o rodinnom
práve č. 265/1949 Zb.
Nasledujúce paragrafy umožňovali zapretie otcovstva manželom matky. § 48 ods.1 uložil
manželovi matky možnosť zaprieť otcovstvo k dieťaťu do 6 mesiacov odo dňa, keď sa dozvedel, že sa
jeho manželke narodilo dieťa. Ods. 2 tohto paragrafu rátal s možnosťou, že bol manžel celkom
pozbavený svojprávnosti pre duševnú poruchu, ktorá vznikla pred uplynutím zapieracej lehoty, a z tohto
dôvodu bol oprávnený otcovstvo zaprieť jeho zákonný zástupca, a to do 6 mesiacov odo dňa, keď sa
dozvedel o narodení dieťaťa, alebo ak vedel o jeho narodení už skorej, potom do 6 mesiacov po svojom
ustanovení.
§ 51 následne priznal túto možnosť aj samotnej matke a to do šesť mesiacov od narodenia
dieťaťa. Ustanovenia o zapieracom práve manžela tu platili primerane.
§ 49 už vzal do úvahy aj časové hľadisko a skúmalo sa teda, v akom čase sa dieťa narodilo.
Pokiaľ sa narodilo v čase medzi stoosemdesiatym dňom od uzavretia manželstva a trojstým dňom po
tom, keď manželstvo zaniklo alebo bolo vyhlásené za neplatné, umožnil ods. 1 tohto paragrafu zaprieť
otcovstvo manželovi len vtedy, ak bolo vylúčené, že by matkin manžel mohol byť otcom dieťaťa.
Ods. 2 následne ustanovil i možnosť, že na zapretie otcovstva dieťaťa, ktoré sa narodilo pred
stoosemdesiatym dňom od uzavretia manželstva, postačí, ak manžel matky zaprie na súde svoje
otcovstvo. Výnimku z tohto odseku tvorilo doplnenie: „...okrem prípadu, že s matkou dieťaťa obcoval v
čase, od ktorého neprešlo do narodenia dieťaťa menej než stoosemdesiat a viac než tristo dní, alebo že
pri uzavretí manželstva vedel, že je tehotná.“
§ 50 potom ustanovil pasívnu legitimáciu, ktorá prichádzala do úvahy len v prípade ak
manželka a dieťa, prípadne jeden z nich boli na žive. Pokiaľ nežilo ani dieťa ani matka, toto zapieracie
právo manžel nemal.
3.3 Zapretie materstva v Zákone o rodinnom práve č.265/1949 Zb.
Nakoľko Zákon o rodinnom práve môžeme považovať na svoju dobu za medzník kodifikácie
rodinného práva na Slovensku a naplno sa v ňom prejavili socialistické tendencie naznačené aj
v ústave 1948, predsa len neobsahoval ustanovenia o možnosti zaprieť materstvo. Nie je mu čo
vytýkať, pretože v súlade s vnímaním rodiny ako základnej jednotky spoločnosti právo nerátalo, resp.
mohlo opomenúť zrejme malý počet detí, ktorých rodičia neboli známi. Podobne tomu bolo
i v nasledujúcej kodifikácii rodinného práva v roku 1963.

4

PRÁVNA ÚPRAVA ZAPRETIA OTCOVSTVA A MATERSTVA V ZÁKONE O RODINE Č. 94/1963
SB.

Hoci bol zákon 265/1949 Zb. o rodinnom práve progresívny a komplexný, predsa len vývojom
rodinnoprávnych vzťahov bolo treba pokročiť i v právnej úprave a preto 4. decembra 1963 vošiel do
14
platnosti nový Zákon o rodine č.94/ 1963 Zb.
Zákon o rodine z roku 1963 naplno odrážal nový ústavný zákon č.100/1960 Zb.. Ústava 1960
prehĺbila socialistické princípy prenikajúce do rodinných vzťahov, t.j. rovné postavenie muža a ženy
15
v rodine v práci a vo verejnej činnosti . Zákonné domnienky otcovstva, z ktorých sa vychádza pri
zapretí otcovstva sa považovali za vyvrátiteľné. Dovtedajšie právo pokladalo za materiálny základ
právnej konštrukcie ich vyvrátiteľnosti dočasnú nemožnosť (neschopnosť) lekárskej vedy dôjsť
16
k objektívnemu poznaniu a k dôkazu o tom, či určitý muž dieťa splodil alebo nie. Zákonné domnienky
znamenali potenciálne ohrozenie materiálnej pravdy a preto bolo potrebné pripustiť dôkazy na jej
odhalenie.
13

Viď. §45 Zákona o rodinnom práve č. 265/1949 Zb.
Účinnost nadobudol 1.apríla 1964.
Viď čl. 20 ods. 3 a 4, čl. 27 Ústavy 1960.
16
GLOS, J. a kol.: Rodinné právo. Bratislava: Obzor. 1975. s.136.
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Zákon o rodine z roku 1963 ustanovoval určenie otcovstva v §§ 51 až 56. Od domnienok
otcovstva sa nepriamo odvíjalo aj jeho zapretie upravené v §§ 57- 62.
4.1 Zapretie otcovstva manželom matky alebo matkou samotnou podľa Zákona o rodine č.
94/1963 Zb.
V § 57 ods. 1 bola ustanovená 6-mesačná lehota na zapretie otcovstva manželovi matky,
ktorá začínala plynúť dňom, keď sa manžel dozvie, že sa jeho manželke narodilo dieťa. Rovnaké právo
ustanovil Zákon o rodine v §59 ods. 2 priamo matke dieťaťa. Táto úprava tak jasne vyjadrila zásadu
rovnakého postavenie muža a ženy v rodine.
Ako vyplýva z rozhodnutia č. 99/1967 Sb. rozhodnutí, zaprieť otcovstvo mohol len manžel
matky a matka samotná (nie ich potomkovia ani dediči). Bolo teda potrebné upraviť prípad straty
spôsobilosti oprávnených osôb. V tomto prípade podľa §57 ods. 2 mohol otcovstvo zaprieť opatrovník
a to rovnako do 6 mesiacov odo dňa, keď sa dozvedel o narodení dieťaťa alebo ak o ňom vedel už
skôr, do 6 mesiacov od jeho ustanovenia do opatrovníckej funkcie.
Ďalším dôležitým medzníkom zapretia otcovstva bolo i určenie, či sa dieťa narodilo pred 180.
dňom od uzavretia manželstva alebo neskôr. § 58 ods. 1 ustanovil právo manžela, v prípade ak sa
dieťa narodí v čase medzi 180. dňom od uzavretia manželstva a 300. dňom po jeho zániku alebo
vyhlásení za neplatné, zaprieť otcovstvo len vtedy, ak je vylúčené, že by manžel matky mohol byť
otcom dieťaťa. V odseku 2. sa potom ustanovuje, že ak sa dieťa narodí pred 180. dňom od uzavretia
manželstva, postačí na to, aby sa za otca nepovažoval manžel matky, ak zaprie svoje otcovstvo pred
súdom. Následne sa však v rovnakom odseku uvádza, že toto neplatí, ak v rozhodnom čase, teda ak
manžel s matkou dieťaťa súložil v čase, od ktorého neprešlo do narodenia dieťaťa menej ako 180 a viac
ako 300 dní, alebo ak pri uzavretí manželstva vedel, že je tehotná.
Novela č. 132/1982 Zb. pridala medzi dva odseky § 58 (pričom zmenila číslovanie dovtedy
platného druhého odseku na ods. 3) nový ods.2 v ktorom priznala právo zaprieť otcovstvo manželovi
matky (v čase medzi stoosemdesiatym a trojstým dňom od umelého oplodnenia), ktorý súhlasil
s umelým oplodnením svojej manželky a to len v prípade, ak by sa preukázalo, že matka dieťaťa
otehotnela inak. Táto novinka reflektovala na medicínsky pokrok v oblasti vývoja umelého oplodnenia
17
formou tzv. inseminatio artificialis, ktorá sa v ČSSR vykonávala ako súčasť liečebnej metódy.
§ 59 v ods. 1 riešil situáciu zapretia otcovstva voči nežijúcemu dieťaťu alebo nežijúcej matke.
Manžel mal právo zaprieť otcovstvo voči dieťaťu a matke, ak boli obaja nažive. V prípade ak jeden
z nich nežije, voči druhému. Ak nežilo ani dieťa ani matka, právo zaprieť otcovstvo manžel nemal.
Z toho vyplýva, že zákon progresívne vyriešil dve životné situácie. Z § 57 ods. 1 a 2 je zrejmé,
že manželia nežili v spoločnej domácnosti, prípadne sa asi ani nestretávali, nakoľko manžel alebo
opatrovník manžela mohol zaprieť otcovstvo do 6 mesiacov ako sa o narodení dieťaťa svojej manželky
dozvedel. V druhom prípade, ktorým je práve § 59 ods. 2 je prípad, kedy manželia žili v spoločnej
domácnosti, ale je jasné, že otcom dieťaťa je niekto iný ako súčasný manžel (napr. manžel bývalý, druh
a pod.).
V § 60 Zákon o rodine z roku 1963 reagoval na právoplatné rozhodnutie súdu o tom, že
neskorší manžel nie je otcom dieťaťa znovuvydatej matky tým, že ustanovil novú 6 mesačnú lehotu na
zapretie otcovstva pre skoršieho manžela dňom, keď sa tento dozvedel o právoplatnom rozhodnutí.
4.2 Zapretie otcovstva určeného súhlasným vyhlásením rodičov podľa Zákona o rodine č.
94/1963 Zb.
V § 61 ods. 1 ustanovil možnosť zaprieť otcovstvo aj mužovi, ktorý ho priznal súhlasným
vyhlásením spolu s matkou dieťaťa. Mohol ho pred súdom zaprieť len ak bolo vylúčené, že by mohol
byť otcom dieťaťa, ale len pokiaľ neuplynulo 6 mesiacov odo dňa určenia otcovstva. Táto lehota
neskončila pred uplynutím 6 mesiacov od narodenia dieťaťa.
V odseku 2. určilo rovnaké právo aj matke, ktorá učinila spoločné vyhlásenie rodičov
o otcovstve. Ods. 3 analogicky opäť riešil zapretie otcovstva nespôsobilého, za ktorého zapieral
otcovstvo opatrovník (v súvislosti s § 57 ods. 2) a rovnako tu platili analogicky i ustanovenia §59 ods. 1,
teda ak matka alebo dieťa nežili.
4.3 Zapretie otcovstva generálnym prokurátorom podľa Zákona o rodine č. 94/1963 Zb.

17
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V § 62 sa neopomenula i možnosť, ktorá mohla nastať a to, pokiaľ uplynula lehota na zapretie
otcovstva. V tomto prípade mohol podľa ods. 1 zaprieť otcovstvo generálny prokurátor ak si to
vyžadoval záujem spoločnosti voči otcovi, matke aj dieťaťu. Ods. 2 analogicky ustanovil, že ak niektorý
z nich nebol nažive, mohol generálny prokurátor podať návrh na zapretie otcovstva voči ostatným, ak
nebol nažive nikto z nich, mohol podať návrh voči opatrovníkovi, ktorého súd pre tento prípad ustanovil.
18
Generálny prokurátor nie je v týchto prípadoch viazaný žiadnou lehotou.
4.4 Zapretie otcovstva v súdnom konaní o jeho určenie podľa Zákona o rodine č. 94/1963
Zb.
Žiadne z ustanovení vyššie spomenutých sa netýkalo vyvrátenia tretej domnienky otcovstva,
t.j. otcom dieťaťa je muž, ktorý so ženou súložil v „rozhodnom čase“. Práve z tohto dôvodu Zákon
o rodine z roku 1963 ustanovil nepriamu možnosť zaprieť otcovstvo počas súdneho konania o určenie
19
otcovstva . Žalovaný mal počas pojednávania zaprieť otcovstvo a na svoju obranu uviesť závažné
skutočnosti brániace jeho otcovstvu. Ustanovenie §54 ods. 2 malo umožniť ľahšiu vyvrátiteľnosť
domnienky najmä v tých prípadoch, keď je zrejmé, že otcom dieťaťa bol skôr iný muž, než ktorého za
20
otca označila matka dieťaťa. Skutkový základ prvej a druhej domnienky naznačuje otcovstvo manžela
matky. Tretia domnienka mohla svedčiť aj iným mužom ako len manželovi. Prípade jedného neúspechu
v konaní nič nebránilo začať nové konanie voči inému domnelému otcovi.
Na základe vývoja novela č.132/1982 Zb. priamo pripúšťala i vykonanie kontrolnej krvnej skúšky
21
v prípade, ak by prvá skúška otcovstvo vylúčila. Tak isto spresnila, že u detí bolo možné vykonať
krvnú skúšku až po jednom roku života. Ďalším dôkazom bola napr. neplodnosť muža alebo dedično22
genetická skúška, ktorá sa však nemohla vykonať skôr ako dieťa dosiahlo 3 roky (výnimočne 2 roky.)

4.5 Subjekty oprávnené na zapretie otcovstva podľa Zákona o rodine č.94/1963 Zb.
Obmedzenie oprávnených osôb na otca a matku (výnimočne opatrovníka), resp. štátneho
orgánu na generálneho prokurátora, ako i obmedzenie doby na max. 6 mesiacov od uplynutia
subjektívnej skutočnosti (keď sa dozvedel) alebo na max. 300 dní po zániku manželstva, vyplývalo zo
snahy stabilizovať rodinné zväzky medzi rodičmi a deťmi čo najskôr. Právnici zaoberajúci sa rodinným
právom objasnili aj dôvod, prečo Zákon o rodine z roku 1963 nepovoľoval právo zaprieť otcovstvo
i dieťaťu, ktorého záujem na zapretí otcovstva sa považuje za nemenej dôležitý. Dôvodom bolo úzko
vymedzené časové hľadisko zapretia otcovstva (6 mesiacov) a de lege ferenda by ho stanovili na o rok
23
viac ako nadobudnutie plnoletosti. Aktívna legitimácia nebola prijatá dokonca ani novelou v roku 1982,
24
ktorá prijala taký pokrok ako umelé oplodnenie.
4.6 Zapretie materstva podľa Zákona o rodine č. 94/1963 Zb.
Zákon o rodine z roku 1963 o zapretí materstva rovnako ako i o jeho určení mlčí. Nikde sa
nenachádza rímska zásada: matka je vždy istá, otec neistý. Toto ustanovenie, prípadne zmienka o tom,
že matkou dieťaťa je žena, ktorá dieťa porodila sa nenachádzal ani v Občianskom zákonníku č.
40/1964 Zb. ani v Zákone o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom č. 97/1963 Zb.. Zákon
o rodine z r. 1963 však akoby túto domnienku materstva bral ako notorietu no predsa si boli jeho
legislatívny tvorcovia vedomí i situácie, kedy tak tomu nie je a to v prípade § 38 ods. 3, kedy rodičia
dieťaťa neboli známi. Tento paragraf však rieši len určenie mena a priezviska rozhodnutím súdu. Ak by
však z nejakého dôvodu došlo k dôvodnej pochybnosti o tom, ktorá žena je matkou dieťaťa, takúto
pochybnosť bolo možné vyriešiť na základe Návrhu na určenie osobného stavu podľa § 80 písm. c)
Zákona 97/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku. Zákon o rodine z roku 1963 teda nedával právnu
možnosť zaprieť materstvo žene, ktorá bola v matrike zapísaná ako matka dieťaťa. Zrejme zákon
predpokladal analógiu z ustanovením zapretia otcovstva, no úspešné zapretie materstva v prípade
prvej a tretej domnienky znamenalo i následný problém s určením otcovstva alebo s už určeným
otcovstvom.
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5

ZÁVER

Vývoj zapretia otcovstva na Slovensku sa najmä v prvej polovici 20. storočia javí ako
materiálne diskontinuálny najmä z toho dôvodu, že prijatím zákona č. 265/1949 Zb. o rodinnom práve
došlo k posunu v hodnotovom základe práva a k vytvoreniu nového odvetvia práva- rodinného práva.
Táto zmena zrejme vychádzala i zo samotnej Ústavy 9.mája, nakoľko práve tá stanovila všetky
podstatné ľudské práva a slobody (a hoci sa v praxi nedodržiavali), a znamenala i rovnoprávnosť na
poli rodinnoprávnych vzťahov.
Zatiaľ čo na začiatku 20. storočia až do prijatia Zákona o rodinnom práve č. 265/1949 Zb. žena
nemala žiadnu možnosť zaprieť otcovstvo a už vôbec nie materstvo v dôsledku patriarchálneho
vnímania rodiny a jedinej a výhradnej otcovskej moci manžela a otca rodiny, po roku 1950 tomu bolo
inak, aspoň pokiaľ hovoríme o zapretí otcovstva. Zákon o rodinnom práve z roku 1949 priniesol so
zánikom otcovskej moci vznik novej, tzv. moci rodičovskej a zrovnoprávnenie manželských
a nemanželských detí, ktoré napr. boli pred rokom 1950 vylúčené zo zastávania verejných funkcií
a pod.. Zákon o rodinnom práve z roku 1949 však opomenul domnienku materstva a mlčal i o zapretí
materstva ženou, ktorá bola z nejakého dôvodu chybne za matku dieťaťa označená.
Ani neskorší zákon č. 94/1963 Zb. o rodine a jeho následné novely vo svojej podstate
nepriniesli do konca 20. storočia žiadnu väčšiu zmenu vo vývoji zapretia otcovstva. Zákon o rodine
z roku 1963 kontinuálne zachoval rozsah rodičovských práv a rovnoprávnosť rodičov a opomenul
rovnako ako predchádzajúca kodifikácia aj domnienku materstva aj možnosť zaprieť materstvo a táto
podstatná a logická požiadavka nebola premietnutá ani do jednej z noviel prijatých do roku 1989.
Zapretie otcovstva však dosiahlo určitý progres v tom, že hoci dieťa po celý čas platnosti
zákona nebolo aktívne legitimované v konaní o zapretie otcovstva, vývojom medicíny sa otcovi zväčšil
priestor na vyvrátenie jednotlivých domnienok jemu svedčiacich.
Ako formálne diskontinuálne sa javí to, že, pokiaľ Zákon o rodinnom práve z roku 1949
ustanovoval v dôsledku duševnej choroby otca, ktorý by bol inak oprávnený zaprieť otcovstvo, tomuto
zákonného zástupcu, Zákon o rodine z roku 1963 mu už určoval na tento účel opatrovníka.
Zákon o rodine z roku 1963, na rozdiel od kodifikácie z roku 1949, vytvoril „nové“ právo zaprieť
otcovstvo i generálnemu prokurátorovi, ak si to vyžadoval záujem spoločnosti a to návrhom voči matke,
otcovi alebo dieťaťu. Zapretie otcovstva novým subjektom vytvára materiálnu diskontinuitu vo vývoji
zapretia otcovstva, nakoľko zákon ustanovil možnosť „štátu“ zasiahnuť do takých delikátnych vzťahov,
ako sú vzťahy rodinné.
Návrh na zapretie otcovstva sa nikdy neriešil ako prejudiciálna otázka, ale bol riešení
v osobitnom sporovom konaní. Pokiaľ sa návrhu o zapretie otcovstva vyhovelo, malo takéto rozhodnutie
deklaratórny charakter, teda od narodenia dieťaťa ex tunc rušil akýkoľvek „vzťah“ medzi domnelým
25
otcom a dieťaťom.
Platná právna úprava prijatá v roku 2005 ustanovila možnosť zaprieť i materstvo (matke
v odôvodnených prípadoch) a samozrejme uzákonila i možnosť zaprieť otcovstvo konečne i dieťaťu.
Tak isto napr. predĺžila dovtedajšiu 6 mesačnú lehotu na podstatne dlhšiu a to 3 ročnú.
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PRÁVO, PRÁVNICKÁ ETIKA A MORÁLKA Z POHĽADU TEÓRIE
PRÁVA1
Dagmar Okániková
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Pojem právnická etika alebo etika právnika či etika v právnických povolaniach vôbec je
pojmom v dnešnej dobe veľmi aktuálnym a často i veľmi diskutovaným problémom. Zmenou
politického prostredia i inými zmenami, ktoré sa v spoločnosti stále odohrávajú sa kladie čoraz väčší
dôraz na právnickú etiku. Je to problém hlavne dnešnej modernej spoločnosti a tak ako sa vyvíja
spoločnosť tak sa vyvíjajú aj nároky na právnickú etiku. Otázkou ale ostáva čo je vlastne právnická
etika, ako je právo ovplyvňované morálkou? a množstvo ďalších otázok, ktoré sa budem snažiť
v mojom článku aspoň trochu priblížiť. S etikou úzko súvisí morálka, ktorá sa v spojitosti s právom
vyskytuje v polemikách právnikov veľmi často. Či už sa prikláňame k tvrdeniam, že sú spolu tieto dva
pojmy prepojené alebo nie, právo a morálka budú mať v teórii práva i v praxi vždy svoje miesto.
Kľúčové slová: právo, morálka, právnická etika
Abstract: The concept of legal ethics or the lawyer’s ethics in the legal professions in general is
nowadays very actual and often highly debated issue. With the change in the political environment and
also with other changes, which are constantly taking place in the society is the legal ethics more and
more emphasized. This is a problem especially of today´s modern society and as society evolves, the
requirements for legal ethics are evolving too. The question remains what is actually the legal ethics,
how is the law affected by morals? And many other questions I will try to look closer in my article. The
ethics is closely related to morality, which in conjunction with the law occurs in lawyer´s polemics quite
often. Whether we incline to contention, that these two concepts are linked or not, the law and morality
will always have its place in theory of law and in practice.
Key words: law, morality, legal ethics
Najprv by som začala pojmom etika vo všeobecnosti. Etika podľa mňa predstavuje spoločenskú vedu,
ktorá skúma správanie sa ľudí v spoločnosti . Etika je tiež filozofická disciplína, ktorá sa zaoberá
ľudským správaním, skúma morálku alebo morálne relevantné konanie a jeho normy. Vieme, že
samotné slovo etika pochádza z latinského etos, čo v preklade znamená zvyk, názor, charakter, spôsob
myslenia. Etika je disciplínou praktickej filozofie. Etika je teoretické štúdium hodnôt a princípov, ktoré
usmerňujú ľudské konanie v situáciách, keď je možný výber. Etika sa člení podľa toho, čím (akým
prostredím) sa zaoberá, napríklad právnická etika, medicínska etika, etika v obchode, ekonomická
etika. Etika vyčleňuje etický kódex. Je to súhrn pravidiel správania sa v danej spoločnosti. Sú to vlastne
základné pravidlá slušného správania a keďže tie sú v každej profesii iné, mení sa podľa profesie aj
etický kódex. Zjednodušene by sme mohli tiež etiku charakterizovať ako vedu o morálke2.
Ak k pojmu etika pridáme prívlastok právnická vznikne nám pojem, ktorý sa zameriava
predovšetkým na oblasť práva a pre právo je v dnešnej dobe, aspoň podľa môjho názoru
nepostrádateľný alebo aspoň by taký mal byť.
Pri pojme právnická etika by sme mali vedieť, že všetky právnické povolania /advokáti,
sudcovia, notári.../by sa mali riadiť nie iba samotným zákonom ako takým, ale aj profesionálnou
právnickou etikou. Hlavnými zásadami sú v tomto prípade hlavne nestrannosť v rozhodovaní,
rovnocenné nakladanie so spornými stranami, neprípustnosť poskytovať právnu radu či inú právnu
pomoc zároveň subjektom, ktorých záujmy si navzájom kolidujú3. Právnik by si mal uvedomiť a
vychádzať hlavne z faktu, že právo je tiež poslanie, ktoré v spoločnosti vytvára dnes už dôležitú úlohu
a je súčasťou nášho každodenného života i jeho fungovania v štáte. Vychádza z morálnych hodnôt
spoločnosti a aj právnická etika by mali byť neodmysliteľnou súčasťou tohto procesu. Vo všeobecnosti
je právnik osoba, ktorá pre jednotlivca predstavuje spôsob alebo aspoň akéhosi prostredníka na
1

Tento článok bol vypracovaný s podporou grantu VEGA - č. 1/1081/11 - „Doktrína prirodzeného práva v teórii a v tvorbe práva, jej
vývoj v konfrontácii s doktrínou základných ľudských práv." (obdobie riešenia: január 2011 - december 2013).
http://sk.wikipedia.org/wiki/Etika
3
Knapp, V.: Teórie práva, 1. Vydání. Praha, C.H.Beck 1995, s. 10
2
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získanie spravodlivosti a preto je dôležité zabezpečiť isté pravidlá, ktoré sú dôležité pri dodržiavaní
hraníc medzi právnikom a druhou stranou čiže klientom. Ako som už spomenula etika úzko súvisí
s morálkou, je to vlastne veda o morálke. Právo a morálka z môjho pohľadu spolu úzko súvisí.
„Rozdiel a vzťah medzi právom a morálkou je jedným z ústredných problémov právnej teórie, na
ktorého základe sa formujú jednotlivé argumenty i celé školy“ 4tvrdí vo svojej práci Přibáň.
Morálka pochádza z latinského slova moralitas, správne chovanie, od mos, moris, mrav a znamená
celkovú predstavu správneho chovania sa v spoločnosti. Od pravidiel zdvorilosti sa odlišuje tak, že sa
týka vecí závažných a podstatných, ale na druhej strane od práva sa odlišuje tým, že sa nedá súdne
vymáhať a za jej porušenie nie sú žiadne sankcie (tresty) uložené štátom. Avšak v prípade morálneho
porušenia je sankciou odsúdenie jednotlivca spoločnosťou. Morálku chápeme v dvojitom význame:

•
•

v normatívnom význame znamená že to, čo je z vnútorného presvedčenia človeka správne
alebo naopak neprípustné, podľa nich sa má ľudské jednanie a chovanie hodnotiť;
v popisnom význame je to pojem pre to, čím sa členovia určitej spoločnosti alebo skupiny
fakticky riadia, čo ich spoločnosť vyžaduje a čo naopak odmieta5.

Etnológia i antropológia práva ukázali, že právo kedysi vzniklo zo spoločných mravov a morálky,
ktoré zložitejšie spoločnosti začali kodifikovať a vymáhať prostriedkami štátnej moci6. Vo svojom
príspevku Vaculíková tvrdí, že „Právne a morálne normy sa potom musia odlíšiť buď zdôraznením
autoritatívnej povahy práva ako systému štátom vynútiteľných noriem, alebo odkazom na etické
prístupy k právu, podľa ktorých má systém pozitívneho práva presadzovať morálne normy spoločnosti.
Tento rozdiel zodpovedá odvekému sporu medzi pozitívnym a prirodzeným právom“.7
Priamy odkaz na morálku sa v práve objavuje tiež napr. prostredníctvom dobrých mravov. Po
obsahovej stránke najpríbuznejšie s právnymi normami sú tzv. mravné normy.8 Hlavne v právnej teórii
sa podľa vzťahu právo a morálka vytvorili dva základné prúdy: juspozitivismus (právny pozitivizmus) a
jusnaturalismus (prirodzenoprávna teória). Zatiaľ čo právny pozitivizmus medzi morálkou a právom
úplne striktne rozlišuje, prirodzenoprávnu teóriu je spojuje, právo morálkou zdôvodňuje a podmieňuje9.
Napr. americkí jusnaturalisti Ronald Dworkin a Lon L. Fuller ukazujú, že právo na morálke závisí,
prinajmenšom v týchto ohľadoch:

•
•
•
•

zákonodarca sa nemôže zaobísť bez pojmov ako sú napr. „dobré mravy“ a „v dobré viere“
výklad sudcovského práva sa prirodzene opiera o morálku
súlad práva s všeobecne uznávanou morálkou silne podporuje ako účinnosť tak
dôveryhodnosť práva v spoločnosti a všeobecné presvedčenie, že právo je „spravodlivé“
morálna predstava o spravodlivosti a tiež jej vývoj sú základným alebo hlavným zdrojom kritiky
a vývoju práva, presadzujú sa tak do nej nové zásady a nové témy10.

Prepojenie práva a morálky je problémom, ktorým sa zaoberá mnoho právnych teoretikov. To či
právo vychádza z morálky ako jeho súčasť alebo je navzájom prepojené a z niekoľkých pohľadov
názorovo rozdielne je stále otázkou. Právo mnohí vnímame ako niečo čo sa vytvorilo a vzniklo
z nejakých základných morálnych princípov a hodnôt spoločnosti. Ľudské vzťahy, ktoré sa zakladajú na
rozličných nepísaných „morálnych“ pravidlách a tieto pravidlá sa viac-menej ako základ pretavili do
istých foriem a dali tomu práve teoreticko-formálny charakter právom záväzný. Na rozdiel od práva je
však pre morálku charakteristické, že jej obsahom nie sú iba pravidlá, ktoré majú všeobecnú záväznosť
pre celú spoločnosť. Istý stupeň morálky je vo vnútri každého jedinca, ktorý má potom v sebe vytvorený
morálny rebríček hodnôt, ktorý ho čiastočne brzdí pri prekročení rôznych pravidiel, ktoré spoločnosť
nastavila. To, že si v prvom rade každý sám v sebe nastavuje základné pravidlá a potom sa snaží podľa
nich riadiť a tým v spoločnosti vytvárať isté hodnoty a dokázať rozlíšiť zlé od dobrého poznáme už od

4
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http://cs.wikipedia.org/wiki/Moralka
Sokol, J.: Moc, peníze a právo. Plzeň: A. Čeněk 2007. s. 13-16.
7
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Univerzita, 2009, ISBN 978-80-210-4990-1
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nepamäti. Právo už nastoľuje písané pravidlá správania sa v spoločnosti. Vytvára istú hodnotu, ktorá je
pre spoločnosť záväzná a vo všeobecnosti nám určuje hodnoty, ktoré tá konkrétna spoločnosť či štát
ZÁVER
Právnická etika či morálka predstavujú pojmy, ktoré sú stále atraktívne pre mnohých právnych
teoretikov. Čo práve tieto pojmy znamenajú som sa snažila priblížiť vo svojom príspevku. Morálka je
odjakživa čosi hodnotné pre jednotlivca ako aj pre spoločnosť. Právo je však tvrdé k omylom snáď viac
ako morálka, z ktorej jeho samotná podstata vychádza a pramení.
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VÝZNAM MIESTA ROZHODCOVSKÉHO KONANIA A KRITÉRIÁ
JEHO VÝBERU
Miriam Galandová
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Príspevok má za cieľ analyzovať úlohu miesta rozhodcovského konania pre rozhodcovské
konanie. Určenie miesta rozhodcovského konania má pre rozhodcovské konanie zásadný význam,
nakoľko určuje procesné právo,ktoré sa vzťahuje na rozhodcovské konanie. Miesto rozhodcovského
konania sa zvyčajne určuje dohodou strán pri uzatváraní rozhodcovskej doložky alebo rozhodcovskej
zmluvy, preto sa príspevok venuje aj kritériám, ktoré sú rozhodujúce pre výber miesta rozhodcovského
konania najmä v medzinárodnom kontexte.
Kľúčové slová: Rozhodcovské konanie, miesto rozhodcovského konania
Abstract: The article aims to analyze the role of the seat of arbitration for the arbitration proceedings.
The determination of the seat is of crucial for arbitration, as it determines the procedural law. Usually
the seat of arbitration is agreed by the parties. Therefore, this article addresses also the criteria that are
decisive for the choice of seat of arbitration, particularly in international context.
Key words: Arbitration, Seat of Arbitration, Place of Arbitration
1

ÚVOD

Miesto rozhodcovského konania obvykle určuje právo, ktorým sa bude riadiť rozhodcovské
konanie, teda právo, ktoré bude regulovať, najmä vzťah medzi rozhodcovským konaním a miestnymi
súdmi a rozsah, v akom súdy v mieste rozhodcovského konania môžu alebo budú konať vo vzťahu k
rozhodcovskému konaniu. Miesto rozhodcovského konania má význam najmä pri riešení sporov
s medzinárodným prvkom. Dôležité postavenie dávajú miestu rozhodcovského konania jednotlivé
procesné normy vo vnútroštátnych prepisoch, medzinárodné zmluvy alebo neštátne prostriedky
regulácie rozhodcovského konania (modelový zákon a pravidlá rozhodcovského konania vydávané
rôznymi medzinárodnými rozhodcovskými inštitúciami), ktoré s miestom rozhodcovského konania
spravila spájajú aplikovateľnosť niektorého práva.
2

VÝZNAM MIESTA ROZHODCOVSKÉHO KONANIA PRE ROZHODCOVSKÉ KONANIE

Miesto rozhodcovského konania má pri riešení sporov v medzinárodnom kontexte vážne
právne ale aj praktické dôsledky. Ako bolo uvedené vyššie, miesto rozhodcovského konania zvyčajne
určuje právo, ktorým sa bude riadiť proces rozhodcovského konania a ovplyvňuje aj mieru zapojenia /
intervencie súdov do rozhodcovského konania, v krajine, kde sa miesto rozhodcovského konania
nachádza.
Miesto rozhodcovského konania je jednou z typických informácií, ktoré si zvyčajne strany
dohodnú v rozhodcovskej doložke alebo rozhodcovskej zmluve. Vzhľadom na význam miesta
rozhodcovského konania má jeho uvedenie v rozhodcovskej doložke resp. v rozhodcovskej zmluve
zásadný význam a rozhodne sa odporúča, aby si strany toto miesto dohodli. Výber miesta
rozhodcovského konania však neurčuje len právo, ktorým sa bude riadiť proces rozhodcovského
konania, ale určuje aj podmienky vzťahujúce sa na výkon rozhodcovského rozsudku.
Niektoré krajiny majú zákony, ktoré obmedzujú autonómiu strán, napríklad v uložení
podmienky oprávnenosti rozhodcov a umožňujú súdom zasahovať do procesu, napriek tomu, že sa
strany dohodli na ich riešení rozhodcovskej zmluvy. Naopak, zákony niektorých krajín sú relatívne
"priateľské" k rozhodcovským konaniam a umožňujú stranám vysoký stupeň procesnej autonómie. Od
miesta rozhodcovského konania ďalej závisí, do akej miery môže byť rozsudok rozhodcovského súdu
napadnutý a ako je bežné, že miestne súdy sa budú zaoberať žalobami vo vzťahu k rozhodcovským
rozsudkom. Od práva krajiny, kde sa nachádza miesto rozhodcovského konania spravidla závisí aj
miera, do akej je k dispozícii možnosť súdneho preskúmania rozhodcovského rozsudku. Oba tieto
faktory ovplyvňujú konečnosť rozhodcovského rozsudku.
Miesto rozhodcovského konania (seat od arbitration, place of arbitration) je potrebné odlišovať
od miesta konania ústneho pojednávania v rozhodcovskom konaní (place of hearing). Väčšina
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právnych poriadkov ako aj pravidiel medzinárodných rozhodcovských inštitúcií tieto dve miesta jasne
odlišuje.
Miesto rozhodcovského konania určuje aj jeho „národnosť“, resp. jeho vnímanie z pohľadu
vnútroštátnych zákonov. Vo väčšine krajín je práve miesto rozhodcovského konania určujúcim prvkom
pri stanovovaní príslušnosti rozhodcovských rozsudkov, teda ich kategorizáciu na tuzemské a cudzie
rozhodcovské rozsudky. Rozdiel v princípoch používaných v súvislosti s uznávaním a vymáhaním
tuzemských a cudzích rozhodcovských rozsudkov súdmi sú v niektorých krajinách významné. Tieto
rozdiely do veľkej miery znižuje Newyorský dohovor o uznaní a výkone cudzích rozhodcovských
rozhodnutí z roku 1958 (ďalej len „Dohovor“), ktorého signatármi je dnes 146 krajín. Cieľom Dohovoru
je poskytnúť spoločné legislatívne normy uznávania rozhodcovských zmlúv a súdne uznávanie a výkon
cudzích rozhodcovských rozhodnutí. Práve "cudzie" rozhodcovské rozsudky podliehali odlišnému
režimu a ich proces uznávania a výkonu bol komplikovanejší. Hlavným cieľom Dohovoru je, že cudzí
rozhodcovský rozsudok nebude diskriminovaný a zaväzuje strany, aby takéto rozhodcovské rozsudky
uznávali a všeobecne vykonávali rovnako ako domáce rozhodcovské rozsudky.
Význam miesta rozhodcovského konania ako aj aspekty, ktoré je nutné zvažovať pri
rozhodovaní o vhodnom mieste rozhodcovského konania možno ilustrovať na nasledovnom praktickom
príklade. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva (vyhotovená v anglickom jazyku) sa bude riadiť
anglickým právom, pričom spory, ktoré vzniknú v súvislosti so zmluvou budú riešené podľa pravidiel
Medzinárodnej obchodnej komory (ďalej len „ICC“) a miestom rozhodcovského konania bude
Bratislava. Z uvedeného vyplýva, že pri výklade zmluvy budú rozhodcovia povinní uplatňovať anglické
právo. Inštitucionálne pravidlá, ktoré sa vzťahujú na proces rozhodcovského konania, napr. menovanie
rozhodcov, načasovanie jednotlivých podaní, náklady rozhodcovského konania sa budú riadiť
pravidlami rozhodcovského konania obsiahnutými v pravidlách rozhodcovského konania. Keďže však
miesto rozhodcovského konania bude Bratislava, na proces rozhodcovského konania sa bude
vzťahovať aj slovenský zákon č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zákon o rozhodcovskom konaní“), ktorý sa napríklad uplatní pri riešení otázok,, ktoré si
strany nedohodli a ktoré nie sú adresované v pravidlách ICC. Ustanovenia Zákona o rozhodcovskom
konaní sa tiež uplatnia pri možnostiach napadnutia rozhodcovského rozsudku. Výber miesta má aj
praktické aspekty, nakoľko zmluva je v anglickom jazyku, bude v prípade konania pred slovenským
súdom potrebné zabezpečiť jej preklad, čo môže proces celkovo predražiť. Rozhodcovský rozsudok
vydaný na Slovensku sa bude považovať za tuzemský na Slovensku, ale v prípade, že sa bude
vykonávať napr. v Nemecku alebo na Ukrajine, v týchto krajinách sa bude považovať za cudzí. V
prípade výkonu tuzemského rozhodcovského rozsudku sa bude súd riadiť miestnymi, v predmetnom
prípade slovenskými zákonmi. Avšak, v prípade, že by sa daný rozsudok vykonával v zahraničí, budú
súdy zohľadňovať aj ustanovenia Dohovoru, pokiaľ ide o výkon rozsudku v zúčastnených krajín.
Signatári Newyorského dohovoru však často uznávajú a vykonávajú cudzí rozsudok podľa Dohovoru
len prípade, že rozhodcovský rozsudok bol vydaný rozhodcovským súdom s miestom rozhodcovského
konania v krajine, ktorá je tiež signatárom Dohovoru. Slovenská republika je signatárom Dohovoru.
Avšak, v prípade, že by miesto konania bolo v krajine, ktorá k Dohovoru nepristúpila, výkon rozhodnutia
v inej krajine ako je krajina, kde bol rozsudok vydaný, by mohol byť značne komplikovanejší.

3

KONCEPT AUTONÓMIE ROZHODCOVSKEJ DOLOŽKY/ZMLUVY A JEHO DÔSLEDKY

Doktrína oddeliteľnosti (Doctrine of Separability) uznáva rozhodcovskú doložku v hlavnej
zmluve ako nezávislú zmluvu, odlišnú od hlavného kontraktu. Podstatou tejto doktríny je, že platnosť
rozhodcovskej doložky nie je viazaná platnosťou hlavnej zmluvy a vice versa. Dôsledkom tohto
neplatnosť hlavnej zmluvy alebo jej skončenie nemá vplyv na jurisdikciu rozhodcovského tribunálu/súdu
založenú rozhodcovskou doložkou. Táto doktrína zabezpečuje, aby vôľa strán vyjadrená uzatvorením
rozhodcovskej zmluvy/doložky nebola jednoducho narušená. Doktrína oddeliteľnosti je v súčasnosti
inkorporovaná vo viacerých moderných zákonoch upravujúcich rozhodcovské konanie (napr.
Holandsko, Švédsko, Čína, Veľká Británia ako aj právidlá rozhodcovského konania viacerých
medzinárodných inštitúcií (napr. Článok 6(9) Pravidiel ICC, článok 23 pravidiel LCIA, článok 23(1) 2010
- UNCITRAL Arbitration Rules).
V slovenskom práve je doktrína oddeliteľnosti obsiahnutá v §5 Zákona o rozhodcovskom
konaní, v zmysle ktorého sa neplatnosť zmluvy vzťahuje aj na rozhodcovskú doložku, ktorá je jej
súčasťou, len vtedy, ak sa dôvod neplatnosti vzťahuje na túto doložku. V zmysle §5 ods. 3 Zákona o
rozhodcovskom konaní ak zmluvné strany odstúpia od zmluvy, toto odstúpenie sa nedotýka
rozhodcovskej doložky, ktorá je jej súčasťou, ak sa zmluvné strany nedohodli inak. Z toho vyplýva, že
ak je „hlavná“ zmluva uznaná za neplatnú, potom rozhodcovská doložka v nej obsiahnutá sa považuje
za platnú (samozrejme za predpokladu, že sú splnené náležitosti na jej platnosť). Doktrínu
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oddeliteľnosti potvrdzuje aj skutočnosť, že rozhodcovská zmluva, resp. dohoda zmluvných strán o tom,
že spory medzi nimi budú riešené v rozhodcovskom konaní sa vyskytuje v dvoch formách, a to vo
forme samostatnej zmluvy alebo vo forme rozhodcovskej doložky k zmluve. V prvom prípade, teda
dohoda o riešení sporov tvorí úplne samostatnú listinu. Ak je teda dohoda o riešení sporov schopná
obstáť samostatne, potom by mala mať vlastný režim. Uvedené podporuje záver, že rozhodcovská
zmluva, či už vo forme zmluvy alebo doložky, je nezávislá na „hlavnej“ zmluve a môže sa riadiť úplne
odlišným právom.
Hľadiská relevantné pre učenie rozhodného práva hlavnej zmluvy sú odlišné od kritérií
posudzovaných pri určovaní rozhodného práva pre rozhodcovskú zmluvu/doložku. Je to zjavné v úlohe
miesta rozhodcovského konania ako rozhodujúceho faktora, v prípade, že si strany nedohodli rozhodné
právo. Zatiaľ čo miesto rozhodcovského konania má minimálny význam pre určenie rozhodného práva
vzťahujúceho sa na hlavnú zmluvu, má zásadný význam pre určenie rozhodného práva rozhodcovskej
zmluvy/doložky. Právo a zákony krajiny miesta rozhodcovského konania majú právomoc a dozornú
úlohu nad rozhodcovským konaním. Keď existencia rozhodcovskej doložky/zmluvy je sporná, rozhodné
právo nie je zrejmé, je to právo miesta rozhodcovského konania, ktoré určuje pravidlá, na základe
ktorých sa verifikuje platnosť rozhodcovskej zmluvy.
Zatiaľ čo tento prístup je všeobecne uznávaný, pokiaľ zmluva neurčuje rozhodné právo,
situácia je rozdielna v prípade, že zmluvné strany sa dohodli na rozhodnom práve v hlavnej zmluve.
V takomto prípade prevláda názor, že v takomto prípade sa dohoda o rozhodnom práve vzťahuje aj na
rozhodcovskú doložku uvedenú v hlavnej zmluve.
4
MIESTO ROZHODCOVSKÉHO KONANIA VO VYBRANÝCH NÁRODNÝCH PREDPISOCH
A PRAVIDLÁCH ROZHODCOVSKÉHO KONANIA
4.1. UNCITRAL Modelový zákon o rozhodcovskom konaní
Z dôvodu zjednotenia právnych noriem upravujúcich rozhodcovské konanie a s cieľom uľahčiť
štátom reformu a modernizáciu ich právnych predpisov pre potreby medzinárodného rozhodcovského
konania UNCITRAL pripravil modelový zákon o rozhodcovskom konaní (ďalej len „Modelový zákon“).
Je odrazom celosvetovej dohody o kľúčových aspektoch medzinárodnej rozhodcovskej praxe. Podľa
1
informácií zverejnených na web stránke UNCITRAL Modelový zákon adaptovalo viac ako 60 krajín .
Modelový zákon spája s miestom rozhodcovského konania významné právne dôsledky.
Napríklad, samotná aplikovateľnosť Modelového zákona sa odvíja od miesta rozhodcovského konania
(článok 1 ods. 2 Modelového zákona). Miesto rozhodcovského konania má ďalej význam v súvislosti
s určovaním „národnosti“ rozhodcovského konania. Jednou zo situácií, kedy sa rozhodcovské konanie
považuje za medzinárodné je, ak miesto rozhodcovského konania je situované mimo krajín, kde majú
strany sídlo resp. miesto podnikania. V zmysle článku 20 (1) Modelové zákona majú strany zmluvnú
voľnosť vo vzťahu k dohode o mieste rozhodcovského konania. Pre prípad, že takáto dohoda strán
absentuje, v zmysle Modelového zákona miesto rozhodcovského konania určí rozhodcovský súd s
ohľadom na okolnosti prípadu. Modelový zákon obsahuje aj ustanovenie, ktoré jednoznačne rozlišuje
medzi miestom rozhodcovského konania a miestom ústneho pojednávania konaného v rámci
rozhodcovského konania, a to v článku 20(2), v zmysle ktorého, ak nebolo medzi stranami dohodnuté
inak, môže sa rozhodcovský súd stretnúť v ktoromkoľvek mieste, ktoré považuje za vhodné pre
konzultácie medzi svojimi členmi, pre výsluch svedkov, znalcov, strán, alebo pre kontrolu tovaru, iného
majetku alebo dokumentov.
4.2. Slovenský zákon o rozhodcovskom konaní
Slovenský Zákon o rozhodcovskom konaní vychádza z Modelového zákona, čiže miesto
rozhodcovského konania je pre rozhodcovské konanie významné, nakoľko samotná pôsobnosť tohto
zákona sa vymedzuje práve na základe miesta rozhodcovského konania. V zmysle § 1 ods. 1 Zákon
o rozhodcovskom konaní upravuje rozhodovanie majetkových sporov vzniknutých z tuzemských a z
medzinárodných obchodnoprávnych a občianskoprávnych vzťahov, ak je miesto rozhodcovského
konania v Slovenskej republike.
Rovnako ako Modelový zákon odlišuje miesto rozhodcovského konania od miesta, kde sa
koná ústne pojednávanie, alebo sa stretáva rozhodcovský súd. Rozhodcovský súd môže uskutočniť
jednotlivé úkony na akomkoľvek mieste, ktoré považuje za vhodné, najmä na konzultáciu medzi jeho
členmi, vypočutie svedkov, znalcov alebo účastníkov rozhodcovského konania, preskúmanie tovaru,

1

http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/1985Model_arbitration_status.html
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majetku alebo listín, pričom sa tým nemení miesto rozhodcovského konania (§ 23 (2) Zákona
o rozhodcovskom konaní). Slovenský Zákon o rozhodcovskom konaní sa však odkláňa od Modelového
zákona pri určovaní kompetencie, v prípade, ak miesto rozhodcovského konania nebolo určené. Na
rozdiel od Modelového zákona, ktorý určenie miesta vkladá do rúk rozhodcovského súdu, v zmysle
slovenského Zákona o rozhodcovskom konania majú právomoc na určenie miesta rozhodcovského
konania príslušné súdy Slovenskej republiky.
4.3 ICC Pravidlá rozhodcovského konania ICC
Dôležitosť miesta rozhodcovského konania podčiarkuje aj skutočnosť, že ICC vo svojich
pravidlách rozhodcovského konania odporúča, aby strany vo svojej rozhodcovskej doložke uvádzali
miesto rozhodcovského konania. V prípade, že nie je určené, určí ho Medzinárodný rozhodcovský súd
ICC, zvyčajne v „neutrálnej“ krajine, ktorá nie je krajinou ani žalobcu ani žalovaného.
Pravidlá ICC jednoznačne rozlišujú medzi miestom rozhodcovského konania a miestom
konania ústneho pojednávania. V zmysle článku 18 (2) po porade so zúčastnenými stranami môže
rozhodcovský senát viesť ústne pojednávanie, na ktoromkoľvek mieste, ktoré považuje za vhodné,
pokiaľ sa zúčastnené strany nedohodnú inak. Pravidlá ďalej vyslovene stanovujú, že rozhodcovský
senát môže rokovať, na ktoromkoľvek mieste, ktoré uzná za vhodné. Pravidlá ICC akceptujú aj pravidlo
určovania „národnosti“ rozsudku v závislosti od miesta rozhodcovského konania (článok 31 (3)).
Rozsudok sa považuje za vydaný v mieste rozhodcovského konania. Článok 6 Pravidiel ICC referuje na
miesto rozhodcovského konania v súvislosti s preskúmavaním rozhodcovského rozsudku. Keď
Medzinárodný rozhodcovský súd ICC preskúmava rozsudok, je povinný brať do úvahy obligatórne
požiadavky stanovené právom v mieste rozhodcovského konania.
Záverečné časti Pravidiel obsahujú odporúčania v vzťahu k formuláciám rozhodcovských
zmlúv/ doložiek zmluvnými stranami, v zmysle ktorých sa stranám odporúča zvažovať faktory, ktoré
môžu mať vplyv na vymožiteľnosť rozhodcovského rozsudku podľa aplikovateľného práva, napr. by mali
zvážiť obligatórne ustanovenia v mieste rozhodcovského konania a mieste výkonu rozsudku.
4.4 Pravidlá rozhodcovského konania LCIA
Aj pravidlá Medzinárodného súdu v Londýne (ďalej len „LCIA“) rešpektujú dohodu strán
ohľadne miesta rozhodcovského konania. Avšak v prípade, že sa strany nedohodli, miestom
rozhodcovského konania je Londýn, pokiaľ súd LCIA s ohľadom na všetky okolnosti, a potom, čo
účastníkom konania dal možnosť vyjadriť písomné pripomienky, nedôjde k záveru, že iné miesto je
vhodnejšie. Podobne ako v Modelovom zákone a pravidlách ICC, aj pravidlá LCIA pripúšťajú, aby
rozhodcovský súd organizoval ústne pojednávanie, stretnutia a porady na akomkoľvek vhodnom
geografickom mieste podľa svojho uváženia, a aj inde než v mieste rozhodcovského konania, pričom sa
rozhodcovský rozsudok bude vždy považovať za vydaný v mieste rozhodcovského konania.
Právo aplikovateľné na rozhodcovské konanie je právo miesta rozhodcovského konania,
pokiaľ sa zmluvné strany výslovne písomne nedohodli na aplikácii iného práva a takáto dohoda nie je
v rozpore s právom platným v mieste rozhodcovského konania. V prípade, že by miesto
rozhodcovského konania bolo na Slovenku, takáto dohoda by bola pravdepodobne považovaná za
neplatnú.

4.5 Rozhodcovský súd Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory
V zmysle článku 1 Rokovacieho poriadku Rozhodcovského súdu Slovenskej obchodnej a
priemyselnej komory je sídlom rozhodcovského súdu Bratislava. Rokovací poriadok ďalej nerieši právny
význam miesta resp. sídla rozhodcovského konania. V kombinácii so slovenským Zákonom
o rozhodcovskom konaní, však možno konštatovať, že ak sa strany dohodnú, že spory zo zmluvy sa
bude riešiť Rozhodcovský súd Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory rozhodným právo pre
takéto rozhodcovské konanie bude slovenské právo.
V zmysle rokovacieho poriadku je pravidelným miestom konania ústnych pojednávaní
Rozhodcovského súdu Bratislava. Z podnetu Rozhodcovského súdu alebo na základe dohody
účastníkov rozhodcovského konania sa môže ústne pojednávanie konať aj na inom mieste Slovenskej
republiky alebo v zahraničí.
Podobnú úpravu obsahuje aj poriadok Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České
republiky a Agrární komoře České republiky.
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5

ROZHODUJÚCE FAKTORY PRE VÝBER MIESTA ROZHODCOVSKÉHO KONANIA

Ako bolo spomenuté vyššie miesto rozhodcovského konania je zvyčajne určované dohodou
strán. Väčšina rozhodcovských konaní s medzinárodným prvkom sa koná v miestach známych ako
typické rozhodcovské centrá, ako Londýn, Paríž, Ženeva, Zurich alebo Štokholm v Európe, New York
v Amerike alebo Singapur v Ázii. Existuje samozrejme celá rada ďalších a strany zvyčajne nie sú pri
výbere vhodného miesta viazané zákonnými dôvodmi. Typické miesta si strany vyberajú z rozmanitých
dôvodov, napr. z historických dôvodov, kvôli vnímanej neutralite daného miesta vzhľadom na predmet
sporu, vhodnosti jeho umiestnenia, dostupnosti vhodných a skúsených rozhodcov alebo skutočnosti, že
miestne súdy sú na naklonené rozhodcovskému konaniu a obmedzujú zásahy do rozhodcovského
procesu na minimum. Ďalším možným zvažovaným kritériom je jazyk miestnych súdov, najmä
v prípade ak existuje predpoklad, že miestny súd môže byť do konania zapojený.
V tomto kontexte je veľmi zaujímavé skúmanie dôvodov, ktoré ovplyvňujú výber konkrétneho
miesta rozhodcovského konania. Na základe výskumu uskutočneného School of International
Arbitration, Centre for Commercial Law Studies, Queen Mary, University of London (ďalej len
2
„Prieskum“) respondenti považovali za jeden z najdôležitejších faktorov pri výbere miesta
rozhodcovského konania tzv. formálnu právnu infraštruktúru v mieste rozhodcovského konania. Pod
tento pojem zostavovatelia Prieskumu zahrnuli kombináciu viacerých aspektov ako vnútroštátnu právnu
úpravu rozhodcovského konania, historické skúsenosti s uznávaním rozhodcovských zmlúv a výkonom
rozhodcovských rozsudkov, a hlavne neutralitu a nestrannosť, ktorá vyjadruje celkovú priateľskosť
krajiny k rozhodcovskému konaniu.
Ako blo naznačené v prechádzajúcich častiach tohto príspevku dôležitým faktorom môže byť aj
skutočnosť, či krajina, kde sa miesto rozhodcovského konania nachádza, je signatárom Dohovoru.
Nakoľko však Dohovor podpísalo 146 krajín, dôležitosť tejto skutočnosti stráca na význame. Ďalším zo
zaujímavých kritérií je aj skutočnosť, či právo týkajúce sa rozhodcovského konania je založené na
Modelovom zákone UNCITRAL. Nezanedbateľným kritériom sú samozrejme aj náklady na
rozhodcovské konanie, dobré dopravné spojenie, či kvalifikované zázemie pre konanie ústnych
pojednávaní, ako prekladatelia, tlmočníci alebo zapisovatelia. Prieskum sa zaoberal aj skutočnosťami,
ktoré ovplyvňujú vhodnosť miesta rozhodcovského konania, tu skončili na prvom mieste efektivita
a rýchlosť súdneho konania, ďalej jazyk, dostupnosť skúsených právnikov a rozhodcov.
Relevanciu jednotlivých kritérií pre respondentov Prieskumu možno ilustrovať na nasledujúcom
grafe.

Graf 1: Hlavné kritéria ovplyvňujúce voľbu miesta rozhodcovského konania
Čo sa týka konkrétneho miesta, za najvyhľadávanejšie miesta rozhodcovského konania
respondenti označili Londýn (30%), nasleduje Ženeva (9%), Paríž, Tokio a Singapur (každý 7%) a New
York (6%). Respondenti tiež uvádzali celý rad ďalších miest, čo naznačuje, že stále viac miest sa snaží
profilovať ako vhodná lokácia pre rozhodcovské konanie. Na Slovensku možno za najpoužívanejšie
miesta, okrem vyššie uvedených, označiť aj Viedeň (najmä z dôvodu vnímanej neutrality a geografickej

2

2010 International Arbitration Survey: Choices in International Arbitration,
http://www.arbitrationonline.org/docs/2010_InternationalArbitrationSurveyReport.pdf
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blízkosti), Prahu (z dôvodu dostupnosti skúsených odborníkov a podobnosti právnych noriem)
a samozrejme Bratislavu.
6

ZÁVER

Vyššie uvedený príspevok analyzuje úlohu miesta rozhodcovského konania z pohľadu troch
druhov prameňov, ktoré regulujú a ovplyvňujú samotné rozhodcovské konanie, teda vnútroštátnych
procesných predpisov, Dohovoru upravujúceho uznanie a výkon rozhodcovských rozsudkov
a neštátnych prostriedkov regulácie rozhodcovského konania
(Modelový zákon a pravidlá medzinárodných rozhodcovských inštitúcií).Všetky tieto pramene
potvrdzujú zásadný význam miesta rozhodcovského konania pre proces rozhodcovského konania.
Najdôležitejšou úlohou miesta je, že spravila určuje právo, ktorým sa bude riadiť rozhodcovské konanie
a môže ovplyvňovať aj možnosť napadnutia a výkon rozhodcovského rozsudku.
S ohľadom na vyššie uvedené, pri príprave rozhodcovskej doložky v novej zmluve je dôležité
vziať do úvahy nespočetné množstvo otázok pri rozhodovaní o mieste rozhodcovského konania,
vrátane, ako miestne rozhodcovské právo funguje ako aj prístup miestnych súdov. Je však tiež dôležité
zvážiť otázky, ktoré súvisia so samotným zmluvným vzťahom, ako napríklad, aké sú pravdepodobné
druhy sporov, ktoré môžu nastať, aké sú a kde sa nachádzajú aktíva, ktoré môžu byť zasiahnuté
prípadným výkonom rozhodnutia, aké opatrenia môže uplatniť strana na ochranu svojich aktív pred
výkonom rozhodcovského rozsudku v jej neprospech. Odpovede na tieto otázky budú mať vplyv na
voľbu miesta rozhodcovského konania.
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Abstrakt: Družstvo ako spoločenský fenomén vznikol na Slovensku v roku 1845. Nasledujúcich tridsať
rokov sa tento fenomén vyvíjal, aby v roku 1875 nadobudol znaky samostatného právneho inštitútu.
Príspevok sleduje jednu vývojovú línii, ktorá mala vplyv na formovanie právneho inštitútu družstva,
vévojovú líniu družstiev ako v tomto období vznikali a vyvíjali sa na Slovensku. Išlo o spolky, ktoré mali
všetky znaky družstva ako ich definuje Medzinárodná družstevná únia i teória družstiev a vznikali vo
väčšej miere po roku 1845. Príspevok sa venuje vývoj znakov družstiev/spolkov, ktoré vznikli medzi
rokmi 1845 až 1875 na Slovensku s cieľom podať jednotné pojmové znaky družstva tohto obdobia ako
aj definíciu družstva.
Kľúčové slová: družstvo, pojmové znaky, spolok, spolkové právo, Sobotište, definícia

ÚVOD
Družstvo ako socio-ekonomický fenomén vznikol na Slovensku a vo Veľkej Británii súbežne
s rozdielom asi 100 dní. Formovanie právneho inštitútu družstvo prebiehalo nasledujúcich tridsať rokov
na základe vývoju družstiev ako socio-ekonomického javu, pod vplyvom prác propagátorov
družstevníctva zo Slovenska i z iných častí Európy a na základe vplyvu normotvorby týkajúcej sa
družstiev v iných krajinách, hlavne v Nemecku a Rakúsku.
V tejto súvislosti je vhodné pristaviť sa pri otázke, či možno hovoriť v prípade družstva na
Slovensku o právnom inštitúte. Inštitút je definovaný ako „súhrn vzťahov medzi ľuďmi upravený
1
právnymi normam resp. právny inštitút je možné chápať ako „určitý súbor právnych noriem,
2
upravujúcich súvislú látku, ktorá je v právnej teórii i v praxi vnímaná ako celok“ .
Tak sa napr.
v právnom jazyku často hovorí o právnom inštitúte vlastníctva, manželstva, štátneho občianstva,
premlčania trestu a pod. Dá sa takto pozerať aj na družstvá po roku 1845 alebo je možné o právnom
inštitúte družstva hovoriť až po roku 1875, keď bola prijatá jeho zákonná úprava a bol definitívne
oddelený od iných spolkov?
Je dôležité si uvedomiť, že družstvo pôvodne vzniklo na základe spolkového práva v situácii,
keď sa hľadal spôsob/právna entita, v ktorej by sa realizovali myšlienky spoločného sporenia
a vzájomnej podpory. Gazdovský spolok teda nevznikol ako samostatná a od ostatných právnych
inštitútov odlišná entita, ale ako spolok, ktorý sa v niektorých znakoch líšil od iných spolkov. Dá sa táto
odlišnosť od iných spolkov chápať ako dostatočná pre prijatie za nový právny inštitút? Aj cechy alebo
bratstvá vznikli na základe spolkového práva a ako samostatné právne inštitúty boli a sú uznávané,
prečo teda nie družstvá do roku 1875?
Z definície vieme, že na to, aby sa akýkoľvek fenomén stal právnym inštitútom je potrebné, aby
išlo o „súvislú látku, ktorá je v právnej teórii i v praxi vnímaná ako celok“. Gazdovský spolok rozhodne
spĺňa podmienku „súvislej látky, ktorá je (...)v praxi vnímaná ako celok“, keďže v roku 1845 vzniklo
v krátkom časovom rozostupe niekoľko družstiev, ktorých stanovy vykazujú totožné pojmové znaky.
V danom období však neexistovala žiadna teória, ktorá by túto otázku rozoberala resp. žiadny právny
vedec a preto možno konštatovať, že podmienka kumulatívneho splnenia všetkých troch znakov
právneho inštitútu nebolo splnená a družstvá po roku 1845 možno vnímať ako socio-ekonomický
fenomén, ktorý vznikol v intenciách spolkového práva, ale nie je možné hovoriť o samostatnom
právnom inštitúte, keďže to je možné až v okamihu, keď právna veda začne akýkoľvek fenomén za
inštitút považovať.
Do roku 1875 teda nie je možné hovoriť o právnom inštitúte v prípade družstva, ale na druhej
strane tiež nejde o mimoprávny fenomén. Ide o jav, ktorý ešte nenadobudol všetky znaky potrebné na
jeho zaradenie medzi právne inštitúty, ale jeho pojmové znaky je možné abstrahovať z právnej reality
a ďalej skúmať.
1 Družstvo v Sobotišti
Na európskom kontinente vzniklo prvé družstvo na Slovensku. Bol to Gazdovský spolok
3
založený 9. februára 1845 v Sobotišti a rýchlo podľa jeho vzoru vznikali v oblasti Záhoria i v iných
častiach Slovenska ďalšie. Išlo o svojpomocné úverné družstvo. Druhé družstvo na svete a prvé na
Slovensku a v kontinentálnej Európe. O niekoľko rokov predstihlo družstvá podobného zamerania, ktoré
zakladali Schulze-Delitzsch alebo Raiffaisen.

1

ŠALING, S. a ď.: Veľký slovník cudzích slov, Bratislava – Prešov, 2003, s. 569
Slovník českého práva. I. díl. Praha, 2003, s. 337
Registrované bolo so spätnou platnosťou k 1. januáru 1845.

2
3
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Toto družstvo nevzniklo ako nasledovník družstva v Rochdale, ale úplne nezávisle od neho.
Toto možno konštatovať na základe malého časového úseku medzi vznikom oboch družstiev, ako aj
4
geografickej vzdialenosti a rečovej bariéry. Gazdovský spolok v Sobotišti bol úverným družstvom, kým
družstvo v Rochdale vzniklo ako spotrebné družstvo hoci malo za cieľ vstúpiť aj do iných druhov
podnikania.
Na rozdiel od Rochdale vzniká družstvo v Sobotišti medzi vidieckym obyvateľstvom, hoci
5
Sobotište v tom čase so skoro 5000 obyvateľmi sa čo do veľkosti radilo medzi popredné sídla krajiny.
Rochdale bolo priemyselným mestom, kým Sobotište poľnohospodárskou obcou s čiastočným
zastúpením remeselníkov. Kým Anglicko polovice 19. storočia bolo najpriemyselnejšou krajinou sveta,
Uhorsko bolo stále uväznené vo feudalizme a poddanstve. Rovnako ako družstvo v Rochdale malo
svojich predchodcov, tak aj družstvo v Sobotišti má svojich. Išlo hlavne o sporiteľne, ktoré od začiatku
19. storočia boli rozšírené v západnej Európe i Nemecku. V najbližšom okolí Sobotišťa sa nachádzali
6
sporiteľne vo Viedni, Prahe, Budapešti, Bratislave, Košiciach, Banskej Bystrici, Trnave a inde. Všetky
sporiteľne boli útvarmi veľkých či väčších miest. Sobotište počtom obyvateľov sa síce rovnalo v danom
období Banskej Bystrici, Kremnici či Bardejovu, ale na rozdiel od týchto miest malo ráz čisto vidiecky
7
a polovica obyvateľov žila na lazoch v okolí samotnej obce.
Na vznik sporiteľne bol podľa zákonného článku č. XVIII z roku 1840 nutný aj náležitý základný
kapitál vo výške 30000 zlatých, čím zakladateľ Gazdovského spolku Samuel Jurkovič ani obyvatelia
Sobotišťa nedisponovali a tak boli prinútení hľadať iné spôsoby ako založiť svoju úvernú inštitúciu.
Pri zakladaní úverného družstva v Sobotišti bol iný právny rámec ako to bolo v prípade
družstva v Rochdale. Prvé družstvá boli na Slovensku zakladané na základe spolkového práva.
Spolkové právo nebolo v Uhorsku upravené zákonným článkom, ale právnou obyčajou a to až do roku
8
9
10
1918. Právna obyčaj bola dopĺňaná nariadeniami resp. patentami . Každý novoutvorený spolok
musel vznik spolku do 14 dní ohlásiť mestskému a v prípade obcí okresnému úradu a požiadať
11
o udelenie súhlasu, ten postúpil žiadosť župnému úradu, ktorý ju postúpil Miestodržiteľskej rade .
Súčasťou žiadosti o udelenie súhlasu boli aj stanovy spolku. (Podľa vládneho nariadenia č. 1508 z roku
1875 sa postupovala žiadosť namiesto Miestodržiteľskej rady Ministerstvu vnútra.) Orgány verejnej
správy mohli na základe svojho uváženia súhlas udeliť alebo ho odmietnuť. Odmietnutie súhlasu sa
rovnalo rozpusteniu spolku.
Na schválenie spolku nebol právny nárok pri splnení vymedzených podmienok. Záviselo na
správnom uvážení orgánu verejnej správy či udelilo spolku súhlas alebo ho odmietlo.
K založeniu spolku sa nevyžadovalo zakladajúce valné zhromaždenie, postačovalo, že
niekoľko popredných členov spolku podpísalo stanovy a požiadalo o udelenie súhlasu. Spolky, ktoré
ešte nemali udelený súhlas sa považovali v zmysle nariadenia Miestodržiteľskej rady č. 13 193 z 23.

4

HOUDEK, F.: Počiatky československého družstevníctva. Bratislava, 1935, s. 8
Približne polovica jeho obyvateľov ale žila roztrúsená na okolitých kopaniaciach.
6
Prvé sporiteľne boli pobočkami sporiteľne z Viedne. Neskôr po prijatí zákonného článku XVIII z roku 1840 začali rýchlo vznikať
nezávislé sporiteľne v rôznych slovenských mestách. V Sobotišti však sporiteľňa založená byť nemohla, keďže citovaný zákonný
článok vyžadoval jej základné imanie vo výške 30 000 zlatých, čo nebolo vo vidieckom prostredí reálne a aj preto sporiteľne v zmysle
tohto zákonného článku ostali limitované iba na mestské prostredie.
7
Tamže, s. 9
8
HOUDEK, F.: Storočnica slovenského družstevníctva. Dielo Samuela Jurkoviča. Bratislava, 1947, s. 52
9
Nariadenia vznikali od 15. Storočia ako pramene práva popri zákonných článkoch. Ich vznik súvisel s čoraz väčšou komplexnosťou
administratívneho riadenia stavovského štátu. Nariadenia vydávali jednotlivé dikastériá ako súčasti Miestodržiteľskej rady pod
názvom rescriptum regis. Promulgované boli panovníkom alebo ich v jeho mene podpisoval kancelár. Oprávnenie vydávať nariadenia
mala aj miestodržiteľská rada. Uhorská stavovská ústava vychádzala zo zásady, že nariadenie je prameň práva nižšej právnej sily
ako zákonný článok, preto so zákonnými článkami nemôže byť v rozpore a tiež nemôže upravovať tzv. zákonodarné záležitosti, t.j.
oblasť ústavného práva a najdôležitejšie súčasti súkromného a trestného práva. Podľa zákonného článku 12 z roku 1790 ak došlo
k úprave takýchto otázok nariadeniami išlo o dočasnú právnu úpravu, ktorá bola platná a účinná len do zasadnutia najbližšieho
snemu. Pravidlo, že nariadenia nemôžu byť v rozpore so zákonnými článkami bolo často panovníkom porušované hlavne
v prípadoch keď rozhodnutie panovníka bolo v rozpore s uhorskou stavovskou ústavou. Publicita nariadení nebola presne
formalizovaná a obvykle sa zabezpečovala rozposlaním nariadenia municípiám a úradom, ktorých sa dotýkala
10
Nariadenia, ktoré boli v rozpore s uhorskou stavovskou ústavou sa nazývali patenty. Ich vydanie odporovalo zásade, podľa ktorej
nariadenie nesmie byť v rozpore so zákonnými článkami a ani nesmie upravovať ústavné právo a zásadné otázky súkromného
a trestného práva. Táto situácia bola bežná hlavne v období vlády absolutistických panovníkov.Viaceré zásadné reformy napr. Jozefa
II. boli vydané ako patenty. Publicita bola zabezpečovaná rovnako ako v prípade riadnych nariadení a dotknuté úrady a municípiá
mali právo posielať námietky Miestodržiteľskej rade, v ktorých žiadali zmenu alebo zrušenie patentu. Uhorské právo vychádzalo zo
zásady, že patenty nemôžu byť použité na súde ako prameň práva a preto väčšina patentov nebola v praxi realizovaná. Právnej
realizácie sa dočkali až keď boli vyhlásené riadnym spôsobom napr. ako zákonný článok alebo sa stali právom na základe právnej
obyčaje. Po skončení vlády absolutistických panovníkov králi uznali, že nie je možné efektívne tvoriť právo týmto spôsobom
a opätovne sa k tejto praxi vrátili až v období po porážke maďarskej revolúcie za Bachovho absolutizmu, keď bola pozastavená
platnosť uhorskej stavovskej ústavy i celého právneho systému a bol nahradený rakúskym právom. Aj v spolkovom práve boli
v päťdesiatych rokoch 19. Storočia vydané niektoré nariadenia ako patenty. Pravda tieto boli vynucované zo strany administratívy,
keďže na Uhorsko sa v tomto období hľadelo ako na dobitú krajinu, ktorá bola pozbavená samostatnosti i odvekých práv.
11
V starších textoch je táto inštitúcia nazývaná Námestnícka rada.
5
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júna 1775 za tajné. Toto nariadenie sa považuje za najstaršiu právnu úpravu otázok spolkového práva
12
v Uhorsku.
Schvaľovanie stanov štátom bolo vyjadrením snahy štátu o dozor nad združeniami hoci na
druhej strane nariadenie ponechávalo veľký priestor občanom realizovať slobodu združovania.
Niekedy bolo združovanie obmedzované zo strany vlády. Napríklad v roku 1836 vláda
zakázala študentské spolky. Začiatkom štyridsiatych rokov 19. storočia sa právna úprava spolkov
a najmä ich registrácie sprísňovala. V roku 1842 bolo napríklad zakázané publikovať stanovy skôr ako
dostali schválenie. V podobnom duchu pokračovali aj nariadenia kancelára Metternicha z roku 1844,
ktoré však pre veľký odbor Uhorská kancelária zrušila. Všetky tieto nariadenia popierali zásadu, že tieto
otázky musia byť riešené zákonným článkom resp. majú sa spravovať obyčajou ako pred ich vydaním.
Aj tu vidíme časté používanie patentov zo strany panovníka a jeho administratívy.
Počas Bachovho absolutizmu sa nariadením ministra vnútra z roku 1850 vznik nových spolkov
výrazne sťažil, aby tieto podmienky boli ešte sprísnené na základe cisárskeho patentu z 26. novembra
1852, ktorý nariaďoval všetkým novým i už existujúcim spolkom požiadať o opätovné schválenie stanov
do troch mesiacov od vydania cisárskeho patentu.
Na zmenu stanov boli potrebné valné zhromaždenia spolkov, o povolenie ktorých bolo nutné
žiadať vojenské úrady a župné úrady na ne vysielali svojich komisárov, ktorí podávali vojenským
úradom správy. V dôsledku týchto reštrikcií v päťdesiatych rokoch 19. storočia zaniklo veľké množstvo
spolkov, medzi nimi i Gazdovský spolok v Sobotišti.
Spolok dnes v odbornej literatúre označovaný aj ako združenie bol právnickou osobou. Išlo
o samostatné spoločenstvo dobrovoľne založené fyzickými a právnickými osobami za účelom úradne
povoleného a kontrolovaného vykonávania hospodárskych, spoločenských, politických, kultúrnych,
vedeckých, odborných a iných spoločných záujmov, ktoré má samosprávou uznanú organizáciu a jeho
13
členovia platia určené členské poplatky.
Ako riadny spolok si sobotišťské družstvo si vypracovalo stanovy a predložilo ich okresnému
14
úradu. Úrady na základe žiadosti o udelenie súhlasu vykonali previerku činnosti družstva a následne
dňa 9. februára 1845 so spätnou platnosťou k 1. januáru 1845 udelili Gazdovskému spolku súhlas
s činnosťou.
Keď skúmame príčiny vzniku družstva v Sobotišti musíme si uvedomiť hospodársku situáciu
na Slovensku a v celom Uhorsku. Uhorsko bolo upadajúcou feudálnou krajinou, ktorá čoraz viac
zaostávala za krajinami západnej Európy. Veľká časť jej obyvateľstva bola zaťažená poddanskými
povinnosťami, mestá nezohrávali významnú hospodársku úlohu, pôda ako základný výrobný
prostriedok vo veľkej väčšine v majetku štátu, cirkví a šľachty. Uhorské hospodárstvo bolo stále z veľkej
časti bártrové, finančných inštitúcií bolo málo a rozmáhala sa úžera. V tejto súvislosti sa musela zdať
ako akútna potreba založiť úverný svojpomocný spolok.
Stanovy družstva sa zachovali v dvoch verziách. Jedna pôvodná verzia a druhá
15
pravdepodobne prepracovaná na žiadosť slúžneho Antona Vagyona. Či bola druhá verzia aj
predložená okresnému úradu nie je dokázané. Za autentické sa považujú obidve verzie stanov. Líšia sa
16
iba v detailnosti prepracovania, vnútorná štruktúra spolku je rovnaká v oboch verziách.
Podľa uhorského práva musel mať spolok v stanovách jasne obsiahnutý svoj cieľ. Stanovy v I. časti
„Určení toho spolku“ upravujú cieľ družstva takto: „Spolek Gazdovskí je tovaryšstvo dobrovolné
některích zdejších Obivatelov, bez rozdílu náboženstva, tím cílem založené, abi sa majetnost,
gazdovstvo, remesla a vúbec lepší stav gazdovskí napomocí mohel“. Druhá verzia definuje cieľ spolku
trochu širšie a pridáva k prvej časti: „...abi sa všelijaká nemravnost, vistúpki, bezbožnosti a ňerjádnosti
zamedzit, a naproti tomu mravnost, porjadnost a napospol opravdovi kresťanskí život medzi ludmi
uvjest a rozširit mohol; - a to je cjel mravní, duchovni na ktori sa najvetší ohlad bere. ...“.
Z uvedeného možno vyvodiť, že cieľ družstva bol dvojaký: 1. hospodársky – podpora
podnikania jeho členov a 2. sociálny – podpora mravného života. Z činnosti spolku vyplýva, že
realizoval obidva ciele. Sociálny napríklad tým, že členovia mali povinnosť vysádzať po dva stromy pri
na verejných priestranstvách a tiež bojom napr. proti alkoholizmu, vtedy veľmi rozšírenému neduhu
slovenských obcí.
V danom článku je obsiahnuté aj vymedzenie možných členov. Ide o „některích zdejších
17
Obivatelov“. Z textu stanov i článkov Samuela Jurkoviča vyplýva, že nešlo o vylúčenie obyvateľov
12

ŠTENPIEN, E.: Dejiny súkromného práva v Uhorsku. Košice, 2011, s. 54
VITA, E.: Egyesuleti jog (Združovacie právo). Budapešť, 1906, s. 15, citované podľa ŠTENPIEN, E.: Dejiny súkromného práva
v Uhorsku. Košice, 2011, s. 54
14
ŠTEFANOVIČ, M.: Ideové základy a sociálne korene družstevníctva, Nepublikovaný text, 1968, s. 80
15
Anton Vagyon ako slúžny v Senici odporučil župnému úradu v Nitre stanovy a spolok na rýchle schválenie a počas celej existencie
spolku držal nad ním ochrannú ruku, čo umožnilo jeho prežitie aj v chaose vojen rokov 1848 a 1849
16
HOUDEK, F.: Storočnica slovenského družstevníctva. Dielo Samuela Jurkoviča. Bratislava, 1947, s. 237 - 249
17
Napr.: JURKOVIČ, S.. Hospodárski ústav v Sobotišti. In: Orol Tatránski, 1846, č. 20. Citované podľa HOUDEK, F.: Počiatky
československého družstevníctva. Bratislava, 1935, s. 63 - 70
13
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mimo Sobotišťa, ale skôr o vyjadrenie skutočnosti, že medzi prvými členmi Gazdovského spolku boli
práve obyvatelia Sobotišťa.
Pozornosť si iste zaslúži, že ide o „tovaryšstvo dobrovolné“ teda, už tu je vyjadrená jedna zo
zásad družstiev a to dobrovoľnosť členstva. Pravda stanovy limitujú počet členov na 30 a neskôr na 60,
čo nie je úplne v súlade s princípom otvoreného členstva ako sme ho videli na príklade družstva
v Rochdale. Na základe skutočnosti, že keď bol dosiahnutý počet 30, tak boli stanovy zmenené a počet
členov zdvojnásobený môžeme prísť k záveru, že toto obmedzenie skôr malo praktický význam, aby
18
bolo družstvo dobre spravovateľné, čo je obtiažnejšie pri priveľkom množstve členov. Toto je aj jediný
rozdiel medzi princípmi, na ktorých bolo budované družstvo v Rochdale a družstvo v Sobotišti.
Členovia sa pri vstupe museli zaviazať, že budú mravne a striezlivo žiť, riadne hospodáriť
a zachovávať stanovy. Pri vstupe musel člen zaplatiť 30 grajciarov v striebre. Či z tejto sumy poberal
19
úrok nie je zo zachovaných dokumentov zrejmé a účtovné knihy sa nezachovali. Každý týždeň boli
členovia povinný ukladať v družstve 3 grajciare v striebre. Toto sa zapisovalo na vkladné knižky. Vklady
ostávali majetkom člena, ale nemohol ich ani vypovedať ani vybrať pred uplynutím 6 rokov. Člen, ktorý
sa rozhodol vystúpiť pred uplynutím 6 rokov alebo bol vylúčený pre nemravný život strácal nárok na
dovtedajšie vplatené vklady aj s úrokmi. V prípade úmrtia člena si dedič mohol nechať vyplatiť vklady,
ale bez úrokov alebo vstúpiť sám za člena pričom by plne sukcesoval do všetkých práv a povinností
zomrelého člena.
Prostriedky spolku pozostávali zo základného vkladu splatného pri vstupe do spolku ako aj pri
každom výročnom valnom zhromaždení a z týždňových vkladov.
Každý člen platil len jeden základný vklad a tiež iba 3 grajciare týždenne, to znamená, že nikto nemohol
vkladať vyššiu sumu a táto rovnosť v podieloch sa odrážala aj v rovnosti hlasov. Plne sa tu realizovala
20
zásada „ jeden člen, jeden hlas“.
Člen mohol byť vylúčený okrem dvoch vyššie spomenutých dôvodov aj z dôvodu nezaplatenia
týždenného vkladu ani po trojnásobnom napomenutí v priebehu štyroch týždňov. Takýto bývalý člen
taktiež strácal nárok na svoj vklad aj s úrokmi.
Spolok nezaručoval zúročenie prijatých vkladov. Po šiestich rokoch, na ktoré bol spolok založený sa
vypočítali príjmy a výnos rozdelil podľa vloženého obnosu. Predtým sa od výnosu odpočítali finančné
prostriedky, ktoré boli použité na kultúrne a sociálne účely. Zo splatených úrokov z pôžičiek
poskytnutých družstvom sa poskytovali finančné prostriedky na tieto účely od prvého roku existencie
družstva.
Pôžičky družstvo poskytovalo členom aj nečlenom, Podmienkou poskytnutia úveru bol riadny
život. Pôžičky boli poskytované na 6% úrok, čo bolo s vtedy bežným 50% úrokom citeľne menej.
Poskytovaním úveru nečlenom sa sobotištské družstvo líšilo od neskorších družstiev zakladaných
21
Raiffeisenom alebo Schulzom-Delitzschom.
Predstavenstvo pozostávalo z predsedu („prednosta a správca“), dvoch účtovníkov
(„počtovníci“) a pokladníka. Títo ručili solidárne svojimi majetkami za všetky finančné transakcie spolku.
22
Ručenie členov nebolo potrebné keďže spolok neprijímal pôžičky od tretích osôb.
Okrem týchto funkcií členovia spolku volili aj troch kontrolórov („protiúčtovníkov“), ktorý na štvrťročnej
báze kontrolovali všetky finančné transakcie družstva.
Práca pre spolok bola neplatená.
Po skončení obchodného roku predstavenstvo malo spoločnú schôdzu s členmi (naše valné
zhromaždenie), kde bola podaná správa z hospodárenia v uplynulom roku a zvolené nové
predstavenstvo, keďže jeho funkčné obdobie bolo vždy iba rok.
Správa o hospodárení bola predložená okresnému úradu spolu s ústnou informáciou o celom dianí
v spolku. Ten tieto správy postúpil župnému úradu a ten námestníckej rade.
Aké boli pojmové znaky družstva v Sobotišti? Z uvedeného ich možno nasledovne
vyabstrahovať:
1. išlo o združenie fyzických osôb,
2. cieľom bol finančný profit členov (ukladanie peňazí na úrok a možnosť získať výhodný úver),
3. ako aj zlepšenie ich sociálnych a vzdelávacích podmienok,
4. platila zásada „jeden člen, jeden hlas“ (družstevná demokracia),
5. ktorá sa uplatňovala pri riadení i kontrole družstva (samospráva),
6. rozdeľovanie prebytkov podľa výkonu členov (výšky vkladu a dĺžky členstva),
18
Noví členovia sa pri plnom stave prijímali iba v prípade úmrtia člena, vystúpenia člena resp. jeho vylúčenia. Gazdovský spolok
nemal ambíciu byť masovou či bohatou inštitúciou. Navyše sa musel neustále brániť útokom z vonka. V takejto situácii bolo
prirodzene vhodnejšie mať menšiu organizáciu s členmi, ktorí sa navzájom dobre poznajú.
19
HOUDEK, F.: Storočnica slovenského družstevníctva. Dielo Samuela Jurkoviča. Bratislava, 1947, s. 9
20
Tamže, s. 143
21
MARTULIAK, P.: Stopäťdesiat rokov slovenského družstevníctva 1845 – 1995, Nitra, 1995, s. 46
22
HOLEC, R.: Družstevníctvo na Slovensku do roku 1918. In: Holec, R. (ed.): 150 rokov slovenského družstevníctva. Víťazstvá
a prehry. Bratislava 1995, s. 23
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23

7. otvorenosť členstva ,
8. svojpomoc (všetci rovnako prispievali a rovnako mohli prijímať pôžičky)
9. vzájomnosť (členovia si skrze úver od spolku, na ktorý sa skladali vzájomne vypomáhali),
10. spolok bol založený na dobu určitú (6 rokov),
11. členovia platili rovnaký základný vklad aj totožné týždňové vklady,
12. členstvo sa dalo dediť,
13. člen mohol byť vylúčený na základe neplatenia týždňových vkladov alebo nemorálneho života,
14. funkcie v spolku boli čestné,
15. spolok sa po uplynutí doby, na ktorú bol založený mohol rozpustiť alebo rozhodnúť o pokračovaní
na ďalšie obmedzené obdobie,
16. členovia správy spolku ručili za majetok spolku solidárne celým svojím majetkom,
17. ostatní členovia neručili za majetok ani transakcie spolku,
18. úročenie vkladu nebolo zaručené,
19. financie spolku slúžili na pôžičky pre členov aj nečlenov,
20. vystúpiť zo spolku pred uplynutím doby, na ktorú bola založená bolo možné, ale takémuto členovi
bol vyplatený iba vklad a nie úroky z neho.
Keď ich porovnáme s tými, ktoré definovali družstvo v Rochdale zisťujeme výraznú zhodu
hlavných znakoch (tie, ktoré sme uviedli ako znaky družstva v Rochdale, tu znaky 1 až 9). Rozdiely sú
vo vedľajších znakoch a to hlavne vo vnútornej organizácii spolku a v tom, že v Rochdale išlo viac
o spotrebné družstvo a v prípade Sobotišťa išlo o úverné družstvo. Zhodujú sa aj v princípe ideovej
24
neutrality a podpore vzdelávania. Keby sme chceli porovnať celý katalóg zásad, ktoré Holyoke našiel
v Rochdale (hlavné znaky) zistili by sme, že rozdiel je len v zásade čistoty a kvality tovaru. Toto je
pochopiteľné keďže jedno družstvo je spotrebné a druhé úverné a teda nič nepredáva.
Družstvo v Sobotišti oficiálne zaniká 28. januára 1851 po 6 rokoch od svojho vzniku. Príčinou boli
vojnové roky, ale aj presťahovanie Samuela Jurkoviča zo Sobotišťa do Brezovej pod bradlom. Činnosť
spolku sa umŕtvila už v septembri 1850, keď boli zaznamenané posledné prijaté vklady.
V pamätnici Jurkovič uvádza, že nikto nestratil nič zo svojho vkladu a tento mu bol vyplatený aj
25
s úrokom.
2 Nasledovníci družstva v Sobotišti
Gazdovskému spolku v Sobotišti sa dostalo veľkej pozornosti na Slovensku tak vo vtedajších
médiách ako aj v súkromnej korešpondencii. Práve tieto nástroje a ústne podanie slúžili k šíreniu
26
družstevnej myšlienky po Slovensku.
Slovenské družstevníctvo neostalo lokalizované v štyridsiatych rokoch 19. storočia iba na
Záhorí, ale šírilo sa celým Slovenskom.
Po vzniku prvého svojpomocného spolku – úverového družstva sa v regiónoch obývaných
Slovákmi takmer po celom Uhorsku v krátkom čase začali objavovať ďalšie družstvá, ktoré sa rodili na
27
podobných princípoch. Jurkovičove idei sa šírili aj medzi Slovákmi na Dolnej zemi (Pitvaroš) a vo
28
Vojvodine (Nový Sad, Petrovec).
Družstvá najmä na Záhorí nasledovali tesne po založení Gazdovského spolku v Sobotišti:
29
30
31
Gazdovský spolok vo Vrbovciach , Gazdovský spolok v Myjave a Gazdovský spolok v Brezovej
O viacerých spolkoch máme len kusé informácie, resp. vôbec nie je isté či boli založené.
O iných sa možno nezachovali žiadne vedomosti. Ide napríklad o Sporiteľnicu v Žiline, či družstvo
32
Milena v Banskej Bystrici.
V tejto podkapitole sa budeme venovať niekoľkým úverným spolkom: Sporiteľnici
v Mošovciach, Sporiteľnici v Blatnici, Hospodárskemu spolku v Tisovci, Sporiteľnici Vrbicko-svato-

23

Členstvo bolo limitované počtom 30 a neskôr počtom 60, ale pokiaľ tento počet nebol dosiahnutý bolo členstvo prístupné pre
každého bez obmedzení. Pravda ak nerátame tých, čo odmietli viesť riadny život a teda neboli ochotní pristúpiť ku stanovám.
HOLYOKE, G. J.: Dějiny poctivých prúkopníkú rochdaleských, Praha, 1923 (Pôvodné dielo vyšlo po anglicky v roku 1857)
25
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a prehry. Bratislava 1995, s. 26
27
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HOLEC, R.: Družstevníctvo na Slovensku do roku 1918. In: Holec, R. (ed.): 150 rokov slovenského družstevníctva. Víťazstvá
a prehry. Bratislava 1995, s. 29
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Založené už 19. marca 1845. Viac o tomto družstve sa nezachovalo.
30
Zo zachovaných vkladných knižiek je zrejmé, že prvé vklady boli pripísané k 1. januáru 1846 z čoho vyplýva, že spolok už musel
vtedy existovať.
31
Založené začiatkom roku 1846.
32
HOLEC, R.: Družstevníctvo na Slovensku do roku 1918. In: Holec, R. (ed.): 150 rokov slovenského družstevníctva. Víťazstvá
a prehry. Bratislava 1995, s. 29
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33

Mukulášskej a Hospodárskemu spolku v Rozložnej . O týchto družstvách máme zachovaných dostatok
informácií a boli známe aj v období svojej existencie a teda vplývali aj na zakladanie iných podobných
spolkov. Skoro o všetkých z nich sa písalo v dobovej slovenskej tlači a uverejňovali sa ich stanovy resp.
34
výťahy z nich . Na ich príklade ukážeme, že okrem sobotišťského družstva vznikali po jeho vzore aj
35
ďalšie. Nešlo o široko rozšírený jav , ale jeho prítomnosť najmä v slovenskom prostredí bola významná
36
a hýbala vtedajšími hospodárskymi a spoločenskými predstaviteľmi Slovákov .
2.1 Sporiteľnica v Mošovciach
Sporiteľnica v Mošovciach právne vznikla k 1. januáru 1846. O jej vzniku informoval jej výbor
listom z 15. marca 1846 v Slovenkjich Národňjich Novinach č. 67 daného roku. Autori listu a členovia
výboru Sporiteľnice v ňom píšu, že ich ústav vznikol na základe článku Samuela Jurkoviča uverejnenom
37
v 20. čísle Orla Tatránskeho a na podstave jeho tam uverejnených stanov. Z 1600 obyvateľov
Mošoviec na začiatku vstúpilo do Sporiteľnice 104 členov.
Napriek tomu pri porovnávaní Jurkovičových stanov a stanov Sporiteľnice z Mošoviec
nachádzame niekoľko rozdielov.
Najprv si treba uvedomiť, že Mošovce boli mestečkom z viacerými privilégiami a dlhou
tradíciou remeselnej výroby a samosprávy na rozdiel od skoro úplne roľníckeho Sobotišťa. To sa
prejavovalo aj v zložení jeho zakladateľov. Išlo o mošovských mešťanov, ktorí konali so súhlasom
miestneho zemepána a turčianskeho župana baróna Révaya.
Iný spoločenský status sa prejavuje aj v odlišnom nastavení základného vkladu a to vo výške 1
zlatého a možnosti vložiť ako základný vklad viac zlatých a týždenne z každého vloženého zlatého
vkladať jeden strieborný groš. Ide teda o výrazne vyššie sumy ako v prípade Sobotišťa.
Stanovy určujú cieľ spolku: „Cjel Ustavu je ten, abi sa Gazdovlivosť u Ludu podzbudila; abi sa
šlechetnim, mjerním a pomoci potrebujúcim pomáhať mohlo.“ Z toho opätovne vidíme dvojitý cieľ
Sporiteľnice: hospodársky a vzdelávací. Relatívne vysoké základné vklady poukazujú na to, že
zakladatelia mali na zreteli svoj prospech hospodársky, ale na druhej strane si dávajú za cieľ aj
povznesenie a vzdelávanie ľudí a to dvojako: cez šetrenie a cez neúžernícke splácanie.
V časti Práva Účastníkov stanov ods. 1 je zakotvená samospráva a demokratickosť ústavu.
Každému je priznaný jeden hlas bez ohľadu na výšku vkladu a právo byť volený do všetkých orgánov
spolku.
Ustanovenia o členstve, jeho vzniku a zániku sú upravené obdobne ako v družstve v Sobotišti.
Rozdiel je v úplnej otvorenosti členstva bez limitovania poštu členov.
Stanovy výslovne uvádzajú možnosť požičiavať nečlenom ako aj ukladať peniaze v Sporiteľnici
pre nečlenov samozrejme za osobitných podmienok hlavne čo sa týka výšky získaného úroku.
Zo stanov je možné určiť pojmové znaky Sporiteľnice v Mošovciach:
1. išlo o združenie fyzických osôb,
2. cieľom bol finančný profit členov (ukladanie peňazí na úrok a možnosť získať výhodný úver),
3. ako aj zlepšenie ich vzdelania a učenie hospodáreniu,
4. platila zásada „jeden člen, jeden hlas“ (družstevná demokracia),
5. ktorá sa uplatňovala pri riadení i kontrole družstva (samospráva),
6. rozdeľovanie prebytkov podľa výkonu členov (výšky vkladu a dĺžky členstva),
7. otvorenosť členstva,
8. svojpomoc (všetci prispievali a rovnako mohli prijímať pôžičky)
9. vzájomnosť (členovia si skrze úver od spolku, na ktorý sa skladali vzájomne vypomáhali).
10. spolok bol založený na dobu určitú (5 rokov),
11. členovia platili základný vklad v rôznej výške, od neho závisela výška týždenného vkladu,
12. členstvo sa dalo dediť,
13. členstvo sa dalo aj dobrovoľne scudzovať (cesia),
14. člen mohol byť vylúčený na základe neplatenia týždňových vkladov alebo nemorálneho života,
15. vkladať do sporiteľnice môžu aj nečlenovia, úrok im poskytnutý je obmedzený na 5%,
33
Stanovy družstiev zozbieral a vo svojej bohatej literárnej činnosti sprostredkoval slovenskej verejnosti F. HOUDEK (1877 – 1953),
popredný činovník slovenského družstevníctva prvej polovice 20. Storočia a nedocenená osobnosť národných dejín. Zozbierané
stanovy publikoval v mnohých odborných článkoch ale najmä vo svojich rozsiahlych prácach Storočnica slovenského družstevníctva.
Dielo Samuela Jurkoviča z roku 1947 a Počiatky československého družstevníctva z roku 1935.
34
Výnimkou je Hospodársky spolok v Rozložnej, ktorý sme sem zaradili z dôvodu ukážky, že družstvá vznikali aj v chudobných
„zapadlých“ obciach obývaných Slovákmi a je pravdepodobné, že o mnohých z nich sa nezachovala žiadna pamiatka.
35
HOLEC, R.: Družstevníctvo na Slovensku do roku 1918. In: HOLEC, R. (ed.): 150 rokov slovenského družstevníctva. Víťazstvá
a prehry. Bratislava 1995, s. 31
36
Napr.: J. M. Hurbanom. Viď jeho článok Nedajme zaspať spolkom gazdovským. In: Slovenské pohľady, 1852, č. 3 z 21. Januára
1852, opätovne uverejnené v HOUDEK, F.: Počiatky československého družstevníctva. Bratislava, 1935, s. 96 - 98
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16. spolok sa po uplynutí doby, na ktorú bol založený mohol rozpustiť alebo rozhodnúť o pokračovaní
na ďalšie obmedzené obdobie,
17. úročenie vkladu nebolo zaručené,
18. financie spolku slúžili na pôžičky pre členov aj nečlenov,
19. vystúpiť zo spolku bolo možné vždy na výročných schôdzach členov bez ujmy na vklade či úrokoch,
20. členstvo v orgánoch spolku bolo čestné,
21. predseda a prísediaci ručia solidárne za majetok spolku.
Keď porovnávame Sporiteľnicu s Gazdovským spolkom alebo družstvom v Rochdale
konštatujeme zhodu ich hlavných pojmových znakov (znaky 1 až 9) a teda môžeme označiť
Sporiteľnicu za družstvo. Vo niektorých vedľajších znakoch (znaky 10 až 19) sa od Gazdovského
spolku líšia. Napríklad výkon funkcií už nie je čestný, funkcionári neručia za transakcie Sporiteľnice,
vkladať môžu aj nečlenovia a iné.
Domnievam sa, že hlavným dôvodom týchto odlišností je rozdielne prostredie fungovania
spolkov.Kým na vidieku išlo o väčšinovo roľnícke prostredie s malými vkladmi, v Mošovciach išlo
o mestskejšie prostredie s vyššími vkladmi a silnejším podnikateľským akcentom. Sociálny a vzdelávací
účel sa tiež objavuje, ale je druhotný a prejavuje sa snahou o naučenie ľudí sporiť, čo iba napomáha
podnikateľskému účelu družstva.
Pri porovnávaní znakov stanov Gazdovského spolku a Sporiteľnice možno konštatovať, že
stanovy Sporiteľnice vychádzajú zo stanov družstva v Sobotišti a prijímajú jeho hlavné zásady. Ďalej ich
rozpracovávajú a prispôsobujú svojim podmienkam.
Sporiteľnica zanikla v revolučných časoch, ale opätovne bola obnovená v roku 1865, v roku
1870 sa premenovala na Vzájomnú pomocnicu a prijala aj stanovy podľa vzoru vzájomných pomocníc.
38
Táto sa 25. Júna 1876 pretransformovala podľa nového obchodného zákona.
2.2 Sporiteľnica v Blatnici
V tom istom roku vznikla aj Sporiteľnica v Blatnici, o ktorej máme informácie ešte
39
v sedemdesiatych rokoch 19. storočia a teda pretrvala niekoľko období, na ktoré bola založená .
Vznikla tiež na základe článku uverejneného v Orle Tatránsko a tiež správy o vzniku Sporiteľnice
40
v Mošovciach.
Stanovy Sporiteľnice v Blatnici sú podobné stanovám z Mošoviec. Líšia sa iba v jednom
podstatnom ohľade a to, že umožňujú scudzenie členského podielu bez súhlasu Sporiteľnice a teda, že
členský podiel výraznejšie pripomína účastinu.
Podobne ako Sporiteľnica v Mošovciach bola založená majetnejšími ľuďmi a minimálny
základný vklad bol 1 zlatý, pričom jeden člen mohol vložiť viac zlatých a podľa toho aj pravidelne
týždenne vkladal a benefitoval na výnosoch po uplynutí 6 rokov, na ktoré bola Sporiteľnica založená.
Počet vkladov ani tu nijak nevplýval na hlasovacie práva a každý člen mal jeden hlas a právo byť volený
do všetkých orgánov spolku.
Okrem hospodárskeho účelu Sporiteľnica akcentovala učenie sporivosti a boj s alkoholizmom,
ktorý považuje za najväčšie nešťastie národa.
Na základe stanov možno vyabstrahovať pojmové znaky Sporiteľnice v Blatnici:
1. išlo o združenie fyzických osôb,
2. cieľom bol finančný profit členov (ukladanie peňazí na úrok a možnosť získať výhodný úver),
3. ako aj zlepšenie ich vzdelania a učenie hospodáreniu,
4. platila zásada „jeden člen, jeden hlas“ (družstevná demokracia),
5. ktorá sa uplatňovala pri riadení i kontrole družstva (samospráva),
6. rozdeľovanie prebytkov podľa výkonu členov (výšky vkladu a dĺžky členstva),
7. otvorenosť členstva,
8. svojpomoc (všetci prispievali a rovnako mohli prijímať pôžičky)
9. vzájomnosť (členovia si skrze úver od spolku, na ktorý sa skladali vzájomne vypomáhali).
10. spolok bol založený na dobu určitú (5 rokov),
11. členovia platili základný vklad v rôznej výške, od neho závisela výška týždenného vkladu,
12. členstvo sa dalo dediť,
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zákonný článok XXXVII:1875, účinný od 1. Januára 1876 známy ako Uhorský a neskôr po roku 1918 ako Slovenský obchodný
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Spolky v tomto období boli zakladané na obmedzený počet rokov s možnosťou pokračovania. Tak bol Gazdovský spolok založený
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13. členstvo sa dalo aj dobrovoľne scudzovať (cesia),
14. člen mohol byť vylúčený na základe neplatenia týždňových vkladov alebo nemorálneho života
a jeho celý vklad prepadne v prospech družstva,
15. vkladať do Sporiteľnice môžu aj nečlenovia, úrok im poskytnutý je obmedzený na 5%,
16. spolok sa po uplynutí doby, na ktorú bol založený mohol rozpustiť alebo rozhodnúť o pokračovaní
na ďalšie obmedzené obdobie,
17. úročenie vkladu nebolo zaručené,
18. financie spolku slúžili na pôžičky pre členov aj nečlenov, úrok bol fixný vo výške 6%,
19. vystúpiť zo spolku nebolo možné pred uplynutím doby, na ktorú bol spolok založený (okrem
osobitných prípadov hmotnej núdze, ktorá zapríčinila nemožnosť pokračovania sporenia).
20. členstvo v orgánoch spolku bolo čestné.
Stanovy Sporiteľnice v Blatnici sú totožné okrem niektorých menších rozdielov so stanovami
Sporiteľnice v Mošovciach. Úplná totožnosť sa prejavuje v hlavných pojmových znakoch (znaky 1 až 9),
ktoré charakterizujú družstvá v Rochdale a v Sobotišti.
Sporiteľnica v Blatnici je príkladom družstva, ktoré nesie niektoré znaky účastinnej spoločnosti.
Viaceré družstvá sa skutočne na účastinné spoločnosti aj trasformovali a to najmä po účinnosti
uhorského Obchodného zákona k 1. januáru 1876.
Forma spolku/družstva im slúžila pri začiatku podnikania, ale postupne často strácali charakter
družstva, dvojjediný cieľ hospodársko-sociálny a premieňali sa na klasické obchodné spoločnosti.
K tomuto dochádzalo častejšie u družstiev, ktoré boli zriadené v mestách ako na vidieku zrejme aj
z dôvodu hospodárskej sily členov a samotného družstva.
Každopádne podľa stanov z roku 1846 bola Sporiteľnica v Blatnici družstvom, keďže niesla
všetky pojmové znaky ako sme ich ukázali vyššie.
Spolok pretrval celých 6 rokov hoci v roku 1849 bola snaha ho rozpustiť a to hlavne z dôvodu
41
biedy vo vojnových rokoch. V roku 1849 bola aj prerušené splácanie týždňových vkladov.
2.3 Hospodársky spolok v Tisovci
Myšlienka družstiev sa šírila po Slovákmi obývaných územiach hlavne pomocou listov,
Štúrových Slovenských národných novín a Orlovi tatránskom, kde bol publikovaný Jurkovičov obsiahly
článok o Gazdovskom spolku v Sobotišti. Z tohto čerpali aj zakladatelia spolku na Gemeri. Okrem toho
42
sa inšpirovali sporiteľnicou v neďalekom Brezne založenou krátko predtým.
Spolok vznikol niekedy v druhej polovici decembra 1846 keďže potvrdzujúca klauzula stanov
od miestneho notára je z 30. decembra 1846.
Na začiatku sa prihlásili za členov 98 obyvateľov Tisovca a neďalekého okolia. Spolok
predstavoval rovnako ako v iných prípadoch aj národnú organizáciu Slovákov. Bol iniciovaný miestnymi
vodcami slovenskej komunity a tvorený, okrem iných, príslušníkmi popredných slovenských rodín.
Na rozdiel od sobotišťského družstva mohli mať členovia aj viac podielov (až 8). Podľa stanov
členmi mohli byť iba „statoční, striezliví a mierni obyvatelia“ z čoho vidíme, že aj toto družstvo
43
akcentovalo mravný život a jeho účel nebol iba čisto ekonomický.
Správa spolku pozostávala zo správcu, dvanásťčlenného výboru a účtovníka, ktorý bol zároveň aj
pokladníkom. Správa sa volila na jeden rok väčšinou členov na ich zhromaždení. Funkcie boli čestné.
Členovia pri vstupe a po každom roku platili 1 zlatý v striebre, kým trval spolok. Okrem toho
boli členovia povinní každý mesiac v družstve ukladať 3 grajciare v striebre. V prípade neplnenia týchto
povinností ani po upozornení výboru, môže byť takýto člen vylúčený a tým stráca nárok na predtým
vložené prostriedky a úroky z nich. Peniaze prijímal a pôžičky vyplácal účtovník, ktorý viedol aj účtovné
záznamy. Pôžičky musel schváliť výbor. Maximálny pôžička bola vo výške 25 zlatých na prvý rok.
Podiely sa mohli dediť i scudzovať pokiaľ sa dedič či kupec zaviazal dodržovať stanovy a teda
vkladať na pravidelnej báze finančné prostriedky do spolku.
Spolok vznikol na dobu 6 rokov a členovia boli oprávnení z neho vystúpiť a vybrať vklady až po
uplynutí 6 rokov od založenia. Po tejto dobe dostal každý istinu i 6% úrok z nej. V prípade, že by sa
nazhromaždený kapitál nerozpožičiaval medzi členmi, pôžičky mohli byť poskytnuté aj nečlenom.
Keďže jeden člen mohol mať až 8 hlasov, vyplývali mu z toho povinnosti vo forme ukladania
stanovenej mesačnej sumy na každý podiel, ale aj práva vo forme hlasovacieho práva na každý
vlastnený podiel. Zhromaždenie členov prijímalo a menilo stanovy spolku.
41
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Oproti sobotišťským stanovám sú tu viaceré rozdiely: chýba kontrolný orgán, výslovne ručí iba
pokladník, členovia môžu mať viac hlasov, účtovníctvo nie je oddelené od spravovania pokladne, nie je
stanovená doba ako často sa schádza zhromaždenie členov, ani ako často sa členom predkladá
44
vyúčtovanie. Celkovo možno konštatovať, že kontrolné mechanizmy sú menej prepracované ako vo
„vzorových“ stanovách zo Sobotišťa.
Hoci bol spolok založený na 6 rokov, zdá sa, že zanikol skôr keďže už z roku 1852 nie sú
45
žiadne záznamy
Na základe stanov možno vyabstrahovať pojmové znaky Hospodárskeho spolku v Tisovci:
1. išlo o združenie fyzických osôb,
2. cieľom bol finančný profit členov (ukladanie peňazí na úrok a možnosť získať výhodný úver),
3. ako aj zlepšenie ich vzdelania a učenie hospodáreniu,
4. platila zásada „jeden podiel, jeden hlas“ (družstevná demokracia), podielov vlastnených jednou
osobou mohlo byť maximálne 8,
5. družstevná demokracia sa uplatňovala pri riadení družstva (samospráva),
6. rozdeľovanie prebytkov podľa výkonu členov (výšky vkladu a dĺžky členstva),
7. otvorenosť členstva,
8. svojpomoc (všetci prispievali a rovnako mohli prijímať pôžičky)
9. vzájomnosť (členovia si skrze úver od spolku, na ktorý sa skladali vzájomne vypomáhali).
10. spolok bol založený na dobu určitú (6 rokov),
11. členovia platili základný vklad v rovnakej výške,
12. členstvo sa dalo dediť,
13. členstvo sa dalo aj dobrovoľne scudzovať (cesia),
14. člen mohol byť vylúčený na základe neplatenia týždňových vkladov alebo nemorálneho života
a jeho celý vklad prepadol v prospech družstva,
15. úvery boli poskytované prednostne členom a len po ich uspokojení nečlenom, úroková sadzba bola
stanovená na 6%,
16. spolok sa po uplynutí doby, na ktorú bol založený mohol rozpustiť alebo rozhodnúť o pokračovaní
na ďalšie obmedzené obdobie,
17. úročenie vkladu bolo zaručené,
18. vystúpiť zo spolku nebolo možné pred uplynutím doby, na ktorú bol spolok založený (okrem
osobitných prípadov hmotnej núdze, ktorá zapríčinila nemožnosť pokračovania sporenia).
19. členstvo v orgánoch spolku bolo čestné.
2.4 Sporiteľnica Vrbicko-Svato-Mikulášska
Sporiteľnica bola založená 1. mája 1847 a koncom daného mesiaca mala splatených 80
podielov po 10 zlatých.
Stanovy sporiteľnice sú prepracovanejšie než väčšina stanov z tohto obdobia z výnimkou
46
druhých sobotišťských stanov .
Účel spolku je vyjadrený v prvých štyroch paragrafoch stanov. Cieľom je kriesiť a napomáhať
rozvoju kresťanskej cnosti tak prepotrebnej nášmu národu. Majetnejším dávať príležitosť pomôcť
nemajetnejším prostredníctvom úveru a tak im napomôcť v ich podnikaní a oslobodiť ich od úžery.
Chudobným pomôcť v tom, aby si svoje usporené drobné peniaze mohli bezpečne ukladať a tiež
napomáhať obehu peňazí „aby daromne peniaze v truhliciach neležali“.
Základný vklad je 10 zlatých a účastinár musí každý mesiac vkladať najmenej 1 zlatý. Môže
i viac, ale potom bude musieť po celú dobu 3 rokov trvania spolku vkladať takúto vyššiu sumu.
V prípade neplatenia sa mu vklad vráti ale bez úrokov a za každý rok sa suma skráti o 1 zlatý.
Do sporiteľnice si môžu vkladať peniaze aj nečlenovia. Výber vkladov je možný s mesačnou
výpovednou dobou.
Správa pozostáva z predsedu, podpredsedu, z výboru, dvoch účtovníkov, pokladníka a listovníka.
Pôžičky schvaľuje výbor, ktorý má 6 členov. Správa sa volí spomedzi členov.
Úver sa povoľuje len keď je bezpečný a len členom niektorého spolku miernosti. Ak správa
súhlasí použiť peniaze sporiteľnice na špekulácie ručí za ne svojím majetkom spolu s členmi, ktorí
s tým súhlasili. Takýto súhlas sa získava na zhromaždení členov.
Táto sporiteľnica sa od iných odlišuje tým, že výslovne umožňuje členom i nečlenom vkladať si
do sporiteľnice ľubovoľnú sumu, ale najmenej 30 grajciarov a tým sporiť s garantovaným úrokom 4%.
Členské vklady sú úročené 6%.
44
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Sporiteľnica výslovne v §5 stanov uvádza, že je spolkom, ale je možné, že sa na základe
rozhodnutia členov neskôr transformuje na účastinnú spoločnosť podľa zákonného článku XVIII z roku
1840. Vyššie ambície spolku vidno aj zo základnej sumy 10 zlatých a aj nastavenia stanov, ktoré
umožňovali okrem vkladania podielov aj iným spôsobom šetriť v sporiteľnici s garantovaným úrokom.
Na základe stanov možno vyabstrahovať pojmové znaky Sporiteľnice vo Vrbici a Sv. Mikuláši:
1. išlo o združenie fyzických osôb,
2. cieľom bol finančný profit členov (ukladanie peňazí na úrok a možnosť získať výhodný úver),
3. ako aj podpora podnikania nemajetnejších a napomáhanie obehu peňazí,
4. platila zásada „jeden člen, jeden hlas“ (družstevná demokracia),
5. ktorá sa uplatňovala pri riadení i kontrole družstva (samospráva),
6. rozdeľovanie prebytkov podľa výkonu členov (výšky vkladu a dĺžky členstva),
7. otvorenosť členstva prvého pol roka, potom sa členstvo uzatvorilo,
8. svojpomoc (všetci prispievali a rovnako mohli prijímať pôžičky)
9. vzájomnosť (členovia si skrze úver od spolku, na ktorý sa skladali vzájomne vypomáhali).
10. spolok bol založený na dobu určitú (3 roky),
11. členovia platili základný vklad v rovnakej výške,
12. členstvo sa dalo dediť,
13. členstvo sa dalo aj dobrovoľne scudzovať (cesia),
14. člen mohol byť vylúčený na základe neplatenia týždňových vkladov alebo nemorálneho života
a jeho celý vklad prepadol v prospech družstva,
15. okrem povinností pre členov vkladať do istiny, môžu vkladať do Sporiteľnice môžu členovia aj
nečlenovia, úrok z takýchto vkladov je 4% a minimálny vklad je 30 grajciarov,
16. spolok sa po uplynutí doby, na ktorú bol založený mohol rozpustiť alebo rozhodnúť o pokračovaní
na ďalšie obmedzené obdobie,
17. úročenie vkladu bolo zaručené,
18. financie spolku slúžili na pôžičky pre členov aj nečlenov, úrok bol fixný vo výške 6%,
19. vystúpiť zo spolku nebolo možné pred uplynutím doby, na ktorú bol spolok založený (okrem
osobitných prípadov hmotnej núdze, ktorá zapríčinila nemožnosť pokračovania sporenia),
20. vklady mimo zakladateľských sa mohli vyberať s mesačnou výpovednou lehotou,
21. členstvo v orgánoch spolku bolo čestné.
2.5 Hospodárski spolok v Rozložnej
Rozložná bola malá obec s asi 300 obyvateľmi. Išlo o obec, ktorá bola z hospodárskeho
hľadiska vo veľmi zlej situácii. Dôkazom jej hospodárskej situácie je aj splácanie vkladov v spolku nie
v striebre ale v „šajnách“ (medi). Iniciátorom bol miestny evanjelický farár August Horislav Škultéty. Jej
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hospodársky spolok vznikol v roku 1851 na tri roky a v roku 1854 ukončil svoju činnosť.
Stanovy akcentujú sociálnu a vzdelávaciu funkciu: učiť ľudí sporiť. Okrem toho spolok má aj
hospodársku funkciu: požičiavať za mierny úrok a zhodnocovať vklady. Základný vklad je 30 grajciarov
v šajnoch a je možné vložiť viac základných vkladov a podľa toho aj vkladať každý týždeň.
Podobne ako v prípade Blatnice bolo možné podiel scudzovať.
Spolok v Rozložnej mal menej činovníkov ako predchádzajúce. Mal iba správcu, preceptora
(pokladníka) a výbor, ktorý zároveň plnil funkciu kontrolórov. Každopádne sa v podstatných
náležitostiach nijak neodlišoval od Gazdovského spolku v Sobotišti a spĺňal všetky znaky družstva ako
boli zadefinované na príkladoch družstiev v Rochdale a v Sobotišti.
Znaky Hospodárskeho spolku v Rozložnej:
1. išlo o združenie fyzických osôb,
2. cieľom bol finančný profit členov (ukladanie peňazí na úrok a možnosť získať výhodný úver),
3. ako aj zlepšenie ich vzdelania a učenie hospodáreniu,
4. platila zásada „jeden člen, jeden hlas“ (družstevná demokracia),
5. ktorá sa uplatňovala pri riadení i kontrole družstva (samospráva),
6. rozdeľovanie prebytkov podľa výkonu členov (výšky vkladu a dĺžky členstva),
7. otvorenosť členstva,
8. svojpomoc (všetci prispievali a rovnako mohli prijímať pôžičky)
9. vzájomnosť (členovia si skrze úver od spolku, na ktorý sa skladali vzájomne vypomáhali).
10. spolok bol založený na dobu určitú (3 roky),
11. členovia platili základný vklad v rôznej výške, od neho závisela výška týždenného vkladu,
47
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12. členstvo sa dalo dediť,
13. členstvo sa dalo aj dobrovoľne scudzovať (cesia),
14. člen mohol byť vylúčený na základe neplatenia týždňových vkladov alebo nemorálneho života
a jeho celý vklad prepadne v prospech družstva,
15. spolok sa po uplynutí doby, na ktorú bol založený mohol rozpustiť alebo rozhodnúť o pokračovaní
na ďalšie obmedzené obdobie,
16. úročenie vkladu nebolo zaručené,
17. financie spolku slúžili na pôžičky pre členov aj nečlenov, úrok bol fixný vo výške 6%,
18. vystúpiť zo spolku nebolo možné pred uplynutím doby, na ktorú bol spolok založený (okrem
osobitných prípadov hmotnej núdze, ktorá zapríčinila nemožnosť pokračovania sporenia).
19. členstvo v orgánoch spolku bolo čestné.
2.6 Zhrnutie obdobia prvých družstiev
Okrem uvedených družstiev existovalo ešte väčšie množstvo iných, ktoré existovali v danom
období. Všetky družstvá prelomu štyridsiatych a päťdesiatych rokov 19. storočia vychádzali zo
skúseností a publikovaných stanov Gazdovského spolku v Sobotišti a iných družstiev. Toto
konštatovanie je postavené tak na príkladoch uvedených vyššie ako aj na štruktúre samotných stanov.
Všetky skúmané stanovy vychádzajú z podobnej štruktúry: 1. cieľ družstva/spolku, 2. ustanovenia
o vkladoch, 3. ustanovenia o členstve a právach a povinnostiach členov, 4. správa spolku a jej práva
a povinnosti.
Všetky družstvá mali za cieľ naučiť ľudí „sporovlivosti“, ochrániť ich pred úžerou, požičiavať
peniaze na zveľadenie hospodárstiev za primeraný úrok 5 – 6 % a podpora mravnosti a triezvosti.
Základom šírenia sa družstevnej myšlienky v tomto období bola súkromná korešpondencia
a články v novinách a kalendároch.
Slovenské družstvá vznikli nezávisle od družstva v Rochdale ale prirodzene sformulovali
rovnaké princípy, ktoré sa dlhodobo považovali za ústredné družstevné zásady. Ide hlavne o princípy
svojpomoci, dvojitého cieľa: ekonomického a spoločenského, družstevnej demokracie, samosprávy,
autonómie, vzájomnosti, otvorenosti členstva, svojpomoci a rozdeľovaniu prebytkov podľa výkonu
konkrétneho člena. V týchto princípoch sa úplne zhodovali s družstvom v Rochdale. Okrem týchto
princípov slovenské družstvá tohto obdobia vykazujú viaceré ďalšie znaky, na ktorých sa všetky
skúmané stanovy zhodujú::
1. vytvorenie družstva na obmedzené časové obdobie,
2. dediteľnosť/scudziteľnosť členstva po súhlase vedenia družstva,
3. možnosť vylúčiť člena pre neplnenie jeho povinností,
4. pôžičky sa poskytovali členom aj nečlenom a
5. členstvo v orgánoch spolku bolo čestné.
Iné znaky skúmaných družstiev ako napríklad ručenie za majetok spolku, rovnosť vkladov
a výnosov, ručenie za výšku úročenia vkladov a pod. neboli v skúmaných stanovách jednotné a teda
možno konštatovať, že tieto znaky sa nedajú považovať za hlavné znaky družstiev.
Dá sa teda konštatovať, že slovenské družstvá tohto obdobia sa zhodujú v 14 pojmových
znakoch:
1. išlo o združenie fyzických osôb,
2. finančná výpomoc v prípade choroby alebo smrti člena,
3. ako aj zlepšenie ich vzdelania a učenie hospodáreniu,
4. platila zásada „jeden člen, jeden hlas“ (družstevná demokracia),
5. ktorá sa uplatňovala pri riadení i kontrole družstva (samospráva),
6. rozdeľovanie prebytkov podľa výkonu členov,
7. otvorenosť členstva,
8. svojpomoc,
9. vzájomnosť,
10. spolok bol založený na dobu určitú (3 roky),
11. dediteľnosť/scudziteľnosť členstva po súhlase vedenia družstva,
12. možnosť vylúčiť člena pre neplnenie jeho povinností,
13. pôžičky sa poskytovali členom aj nečlenom a
14. členstvo v orgánoch spolku bolo čestné.
Na základe takto vymedzených pojmových znakov družstiev konca štyridsiatych a začiatku
päťdesiatych rokov 19. storočia by sa dala vytvoriť definícia družstva. K vytváraniu samotnej definície
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pristúpime až na základe poznatkov zo skúmania ďalších družstiev do roku 1875, aby sme mohli
porovnať túto definíciu s legálnou definíciou obsiahnutou v zákonnom článku číslo XXXVII:1875.
Celkovo možno konštatovať, že vznik družstiev druhej polovici štyridsiatych rokov 19. Storočia
bol pohybom nielen ekonomickým, ale aj sociálnym a národným. Z dochovaných prameňov
jednoznačne vyplýva, že družstvá sa na Slovensku vyvinuli v dôsledku nevhodnej právnej úpravy
účastinných spoločností, osobitne sporiteľní, ktoré vyžadovali pre vznik základný kapitál až 30 000
rýnskych zlatých, čo bolo pre drobných podnikateľov: remeselníkov a roľníkov tých čias privysoká
suma. Okrem toho Sporiteľne sa orientovali na bohatú klientelu, ktorá obvykle sídlila vo väčších
a bohatších mestách. Družstvá vznikali v obciach a boli otvorené pre každého ochotného sa zapojiť do
spoločného sporenia a požičiavania.
V prípade družstiev vystupoval aj silný morálny akcent, ktorý je obsiahnutý vo všetkých
skúmaných stanovách. Spolky boli otvorené pre všetkých mravných a „striezlivých“ ľudí
a z dochovaných materiálov vieme, že táto podmienka sa skúmala a vymáhala. Dôsledkom pre jej
neplnenie bolo aj vylúčenie zo spolku.
Zo stanov, ale aj dobovej spisby jasne vidno, že družstvá neboli inštitúcie s jediným cieľom získať profit pre svojich členov. Profit bol rozhodne ich cieľom, ale s tým do popredia vystupuje aj cieľ,
ktorý by sme dnes nazvali sociálnou zodpovednosťou. Profit mal byť primeraný a družstvá stáli v ostrej
opozícii voči úžere a mali sa stať nástrojmi na boj s ňou.
Obdobie prvých družstiev bolo poznamenané feudálnym zriadením, revolučnými rokmi,
porážkou revolúcie, následnými administratívnymi represiami a hospodárskym úpadkom spojeným
s vojenskými rokmi. Aj toto boli dôvody pre rýchly rozmach a ešte viac aj pre rýchly pád prvých
družstiev. V podmienkach zostrujúceho sa policajného štátu a ekonomického prepadu nemali inštitúcie
bez hlbších koreňov veľkú šancu na pretrvanie.
To, že myšlienka družstiev stále žila v slovenských mestách a obciach dokazuje aj jej opätovný
návrat hneď ako to politické a ekonomické podmienky dovolili.
3.1 Iné družstvá do roku 1875
Obdobie po roku 1849 sa vyznačovalo pomalou defeudalizáciou, viacerými sociálnymi
nepokojmi, zadlžovaním, drahotou roka 1854. Nestabilná hospodárska situácia poznačená obavami
pred opakujúcimi sa hladomormi spôsobovala úpadok existujúcich a malú šancu na zakladanie nových
48
družstiev.
Časť roľníctva sa ocitla v trhovom prostredí, ktoré im bolo dovtedy cudzie a dostávala sa do
klepca dlhov, ktoré ešte boli znásobené povinnosťou výkupu z poddanských povinností.
Remeselníci v mestách podobne trpeli rozpadom hospodárstva, nezáujmom o ich výrobky,
49
úpadkom cechov. Okrem toho remeselníci ostávali mimo záujmu propagátorov družstevnej myšlienky.
Neboli to najvhodnejšie časy na rozvoj družstiev a preto aj po prvom období rozmachu nastáva
útlm družstevnej myšlienky v prvej polovici päťdesiatych rokov 19. storočia.
Táto situácia bola znásobená cisárskym patentom z 26. novembra 1852, ktorý obmedzoval
50
akúkoľvek spolkovú činnosť . „Úrady z obáv pred akýmkoľvek spolčovaním, v ktorom videli hrozbu
šírenia socialistických, a teda protištátnych myšlienok, už v zárodku likvidovali všetky podobné
51
pokusy“ . Každý stávajúci spolok musel požiadať o opätovné schválenie. Možnosť konať valné
zhromaždenia ako podujatia, na ktorých sa zhromažďovalo väčšie množstvo ľudí bola obmedzená
a o povolenie na konanie každého valného zhromaždenia bolo treba žiadať úrady, ktoré naň vysielali
svojho zástupcu s právom zhromaždenie rozpustiť v prípade akýchkoľvek výhrad k obsahu rokovania.
Na jednej strane cisársky patent súborne zakotvil spolkové právo, ale na druhej strane spolky
ostali pod kontrolou štátu, ktorá sa ešte viac sprísnila a tým boli vytvorené nové bariéry pre vznik
52
nových spolkov úverného typu, s ktorými cisársky patent výslovne počítal.
Napriek tomu neustala snaha o propagovanie družstevnej myšlienky. Napríklad vo vládnych
viedenských Slovenských novinách Daniel G. Lichard v roku 1851 navrhoval zakladanie okresných
alebo župných svojpomocných spolkov. O krátky čas už propagoval svojpomocné spolky v každej
53
väčšej obci.
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Hoci právna úprava postúpila a de facto kodifikovala spolkové právo, vznik spolkov ostal aj
naďalej na ľubovôli štátnych orgánov, ktoré rozhodovali o potvrdení spolkových stanov. V prípade
negatívneho postoja miestnych alebo ústredných orgánov spolok mohol fungovať iba ako „tajný spolok“.
Tajný spolok bol taký, ktorý ešte nemal schválené stanovy, mohol fungovať, ale jeho činnosť bola
výrazne limitovaná na pôsobenie do vnútra voči svojim členom, čo sa v prípade úverných spolkov
rovnalo živoreniu. Rozhodnutím o potvrdení stanov sa spolok stával verejným a mohol naplno rozviť
svoju činnosť resp. v prípade negatívneho stanoviska musel byť rozpustený a zlikvidovaný. Úrady často
predlžovali umele obdobie „tajnosti“ spolku a tak vytvárali tlak na jeho zánik. Mnohé miestne orgány
jednoducho žiadosť o potvrdenie stanov neodoslali Miestodržiteľskej rade a tým zdržovali konanie.
Činovníci spolku nemali žiadne nástroje na urýchlenie konania a museli iba čakať.
„Výsledkom týchto okolností bolo, že v praxi dostalo do roku 1867 povolenie k činnosti len
niekoľko robotníckych, resp. tovarišských podporných spolkov a to v najväčších mestách na
54
Slovensku“ .
Takéto spolky vznikli v roku 1852 v Bratislave, v roku 1853 v Hronci, 1856 v Trnave, 1861
v Košiciach.
3.2 Poctiwe Towaristwo C. K. Mechanického werku
Spolok vznikol 13. februára 1853 pri závodoch v Hronci. Tovarišstvo malo charakter
podporného spolku finančne prispievajúceho robotníkom, ktorých postihla choroba alebo úraz, lebo tí
zväčša zostávali bez mzdy. V prípade smrti dostávali pozostalí jednorázovú podporu.
Tovariši sa združovali častejšie ako nekvalifikovaní robotníci čo zrejme bolo aj dôsledkom
dovtedy živých cechových tradícií. Cechy už v tomto období speli k svojmu zániku, niektoré si ale
udržiavali svoju príťažlivosť hlavne vďaka cechovým pokladniciam, ktoré mali podpornú funkciu.
55
Podobný význam mali v banských podnikoch bratské pokladnice .
Účelom vzniku spolku bolo finančne pomáhať v prípade výpadku platu v dôsledku choroby
člena. Stanovy vo veľkej časti pojednávajú o spôsobe správania sa členov a pod hrozbou pokút mravné
správanie sa vymáhajú. Najprísnejšou sankciou za nedodržiavanie stanov je vylúčenie člena.
Základný vklad pri vstupe do Tovarišstva bol 1 zlatý. Ďalšie vklady boli na mesačnej báze
splatné v čase vyplácania mzdy a to vo výške 10 grajciarov. Meškanie viac ako 48 hodín s mesačnou
splátkou sa sankcionovalo 6 grajciarmi.
Každý chorý mal právo na príspevok z Tovarišstva vo výške 10 grajciarov na deň. V prípade
predstierania choroby boli stanovené sankcie.. Podpora v chorobe mala byť vyplácaná po celú dĺžku
choroby.
V prípade úmrtia člena Tovarišstvo prispeje sumou 8 zlatých na pohreb.
Znaky Poctivého tovarišstva v Hronci:
1. išlo o združenie fyzických osôb,
2. cieľom bola finančná podpora v prípade choroby či smrti člena,
3. ako aj zlepšenie ich správania sa,
4. platila zásada „jeden člen, jeden hlas“ (družstevná demokracia),
5. ktorá sa uplatňovala pri riadení i kontrole družstva (samospráva),
6. rozdeľovanie podpory podľa potrebnosti (choroba, smrť),
7. otvorenosť členstva,
8. svojpomoc (všetci prispievali a v prípade choroby všetci boli príjemcami podpory),
9. vzájomnosť,
10. rovnaké základné i mesačné vklady,
11. členstvo sa dalo dediť,
12. člen mohol byť vylúčený na základe neplatenia týždňových vkladov alebo nemorálneho života
a jeho celý vklad prepadne v prospech družstva,
13. vystúpiť zo spolku bolo možné bez vyplatenia vplatenej sumy,
14. členstvo v orgánoch spolku bolo čestné.
Tento spolok sa nevyznačovali podnikateľskou činnosťou, jeho cieľom nebolo zhodnocovanie
vkladov, ale vzájomná podpora jeho členov. Jeho primárnou funkciou bola funkcia sociálna. Vo svojej
štruktúre a znakoch však čerpal z družstevných princípov a preto ho zaraďujeme medzi prvé družstvá
na Slovensku.
54
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3.3 Časopis „Obzor“
Po páde Bachovho absolutizmu a následnom politickom uvoľnení a ústavnej reštaurácie
56
dochádza aj k rozmachu akejkoľvek hospodárskej činnosti.
Na druhej strane administratívne
povoľovanie, zdržovanie resp. nepovoľovanie spolkov zostalo ešte roky na rovnakej úrovni ako
57
v predchádzajúcom období.
V tomto období vzniká na podnet Stáleho národného výboru, ktorý bol ustanovený
memorandovým zhromaždením v Turčianskom Sv. Martine aj časopis Obzor s podtitulom Noviny pre
hospodárstvo, remeslo a domáci život. Pri jeho vzniku stál a ďalších 20 rokov ho redigoval D. G.
58
Lichard. Ich cieľom bolo propagovať hospodárske spolky a vypracovať pre ne stanovy . Časopis získal
o krátky čas veľké množstvo čitateľov i podporovateľov medzi významnými predstaviteľmi slovenského
59
národného života.
D. G. Lichard okrem propagácie obilníc ako najosožnejšie pre slovenský ľud považoval
zakladanie úverných družstiev – vzájomných pokladníc. „Pod „vzájomnými pomocnicami rozumieme
spolky hospodárov, remeselníkov a iných menej zámožných ľudí, ktorí každého týždňa, alebo každé
dva týždne istú chatrnú sumu skladajú do spolkovej pokladnice, z ktorej potom berú si pôžičky medzi
sebou, kdežto sporiteľnica komukoľvek vo zmysle svojich stanov pôžičky udeľuje (...) druhý rozdiel, ale
60
nachodíme v tom, že k otvoreniu sporiteľnice vyhľadáva sa podľa krajinských zákonov našich kapitál
61
30 000 rínskych zlatých, kde naproti tomu pomocnica nijakého základného kapitálu nepotrebuje (...) .
Lichard odôvodňuje svoju podporu vzájomným pomocniciam na úkor sporiteľní aj tým, že
pokiaľ akýkoľvek „podnik“ čo len trochu „slovenčinou páchne“ solventné osoby sa od neho odvracajú
62
a tedaje problém potrebný kapitál na založenie zhromaždiť.
Lichard vo svojom Slovenskom kalendári uverejnil hlavné zásady pri vzniku pomocníc. Neskôr
63
v Obzore uverejňoval na pokračovanie aj „ukážkové“ stanovy. Uvedomoval si nutnosť rešpektovania
miestnych špecifík, ale veril na základe skúseností s uverejnením sobotišťských stanov, že sa stanú
inšpiráciou pre zakladanie podobných ústavov. Išlo o stanovy družstva/záložne v Tábore, ktoré boli
64
koncipované na schultz-delitzschovských princípoch. Týmto dal impulz na vznik druhého silného
65
družstevného obdobia na Slovensku.
Keď sa vrátime k vyššie uvedenej citácii Licharda, možno konštatovať, že ide o pokus o
definíciu vzájomnej pomocnice: „Pod vzájomnými pomocnicami rozumieme spolky hospodárov,
remeselníkov a iných menej zámožných ludí, ktorý každého týždňa alebo každé dva týždne istú chatrnú
summu skladajú do spolkovej pokladnice, z ktorej potom berú si pôžičky medzi sebou. (...) Pomocnica
66
žiadneho kapitálu nepotrebuje , ale tvorí si ho neustále z tých poplatkov, ktoré účastníci v uloženú
67
dobu do spolkovej kasse vkladajú.“ Toto samozrejme nie je právna definícia a o takú sa ani Lichard
neusiloval. Jeho cieľom bolo propagovať tento ekonomický inštitút a nie zadefinovať ho. Napriek tomu
z tejto definície môžeme vyvodiť isté znaky:
68
1. členstvo fyzických alebo právnických osôb ,
2. vzájomnosť,
3. svojpomoc,
4. dvojitý cieľ: sporiť a brať si pôžičky (učiť sa sporiť a nízko úročenou pôžičkou rozvíjať svoje
podnikanie).
I tu vidíme, že sú obsiahnuté niektoré družstevné zásady.
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Od nich sa líšili v tom, že nepožičiavali na zmenky, ale na dlžobné úpisy ako to zaviedol Samuel Jurkovič.
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Zakladanie vzájomných pomocníc bolo poznamenané viacerými administratívnymi
problémami. Ako prví na Lichardove články ohľadne zakladania pokladníc reagovali obyvatelia Veľkej
69
Revúce (dnes Revúca). Prvé prípravné zhromaždenie sa uskutočnilo už 20.1.1867. Zakladajúce valné
zhromaždenie Vzájomnej pomocnice vo Veľkej Revúci sa konalo 14. februára 1869. Hlavným
problémom pri registrovaní stanov a schvaľovaní spolku bolo postavenie slovenčiny ako rokovacieho
jazyka valného zhromaždenia spolku a tiež ako jazyka, v ktorom sú stanovy napísané a v prípade sporu
medzi slovenským a maďarským znením stanov súd bude prihliadať na slovenské znenie. Obe tieto
ustanovenia boli odmietnuté buď stoličnými úradmi alebo ministerstvom hospodárstva ako registrujúcim
70
orgánom. Nakoniec boli stanovy na štvrtý krát schválené a spolok registrovaný. Spolok bol vytvorený
podľa pôvodných stanov pre slovenské obyvateľstvo a preto aj slovenčina mala byť jeho jediným
rokovacím a úradným jazykom. Odmietnutie uhorských úradov registrovať stanovy s ustanoveniami
takéhoto obsahu ukazuje vytláčanie slovenčiny nielen z verejného života, ale aj zo života súkromných
spoločností. Napriek tomu bola táto i iné pomocnice a družstvá vo všeobecnosti entitami, ktoré
podporovali slovenský národný život aj po zrušení Matice Slovenskej a troch slovenských gymnázií.
Dôležitosť týchto pokusov o vybudovanie malých svojpomocných peňažných ústavov vynikne
aj v súvislosti so schválením zákonného článku XXXI. Z roku 1868, ktorý zrušil aj tak nedodržiavané
protiúžernícke zákony a tedauž legálne sa mohlo požičiavať na 30 alebo 60% úroky, čo bolo bežným
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javom.
Stanovy vzájomných pomocníc vychádzali zo vzorových stanov uverejnených v Slovenskom
kalendári a stanov záložne v Tábore uverejnenej v Lichardovom Obzore. Inak tomu nebolo ani
v prípade jedných z najprepracovanejších stanov - stanov Vzájomnej pomocnice v Uhorskej Skalici
727374
z roku 1870.
3.4 Vzájomná pomocnica vo Uhorskej Skalici
Schvaľovanie stanov pomocnice trvalo bezmála dva roky. Vyhli sa problémom, ktoré
spomaľovali registráciu pomocnice vo Veľkej Revúcej, ale našli sa iné administratívne problémy, ktoré
odďaľovali samotnú registráciu. Nakoniec boli stanovy potvrdené dňa 19. decembra 1870.
Cieľom spolku bolo, „aby spoluobčanov ústavu, v medzách týchto stanov, ku sporivosti
75
povzbudzovali a spoločným úverkom (kreditom) pomáhali si v obchodoch a remeslách svojich“.
Členov mal spolok riadnych a čestných. Riadni členovia mali povinnosti voči spolku a to hlavne
vo forme platieb, z ktorých sa tvoril základný kapitál spolku, ale mali právo aj podieľať sa na správe
a kontrole hospodárenia pomocnice. Jeden člen mohol mať aj viac podielov, na ktoré boli naviazané
hlasovacie práva ako aj právo byť volený do správy pomocnice. Medzi významné práva riadnych členov
patrilo právo získavať pôžičky od pomocnice. To nemohli ani čestní členovia ani nečlenovia. Čestní
členovia mohli len sa zúčastniť valných zhromaždení s hlasom poradným. Nečlenovia a čestní členovia
mali právo vkladať vklady do pomocnice na garantovaný úrok.
Vstup nových členov schvaľoval výbor väčšinou hlasov, proti rozhodnutiu o neprijatí sa dalo
odvolať k valnému zhromaždeniu. Základnou podmienkou prijatia za člena bol mravný život.
Úradníci pomocnici mohli byť platení, ale členstvo vo výbore pomocnice bolo čestné.
Znaky Vzájomnej pomocnice v Uhorskej Skalici:
1. išlo o združenie fyzických osôb alebo právnických osôb,
2. cieľom bol finančný profit členov (ukladanie peňazí na úrok a možnosť získať výhodný úver),
3. ako aj zlepšenie ich vzdelania a učenie hospodáreniu,
4. platila zásada „jeden podiel, jeden hlas“,
5. ktorá sa uplatňovala pri riadení i kontrole družstva (samospráva),
6. rozdeľovanie prebytkov podľa výkonu členov (výšky vkladu a dĺžky členstva),
7. otvorenosť členstva,
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Okrem Vzájomnej pomocnice v Uhorskej Skalici vznikli podobné družstvá v tomto období aj v Pukanci, Dolnom Kubíne, Kežmarku,
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Teplici, Békešskej Čabe, Sarvaši a v Báčskej Pivnici.
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8. svojpomoc (všetci prispievali a rovnako mohli prijímať pôžičky)
9. vzájomnosť (členovia si skrze úver od spolku, na ktorý sa skladali vzájomne vypomáhali).
10. spolok bol založený na dobu určitú (10 rokov),
11. členovia platili základný vklad v rôznej výške, od neho závisela výška týždenného vkladu,
12. členstvo sa dalo dediť,
13. členstvo sa dalo aj dobrovoľne scudzovať (cesia),
14. člen mohol byť vylúčený na základe neplatenia týždňových vkladov alebo nemorálneho života
a jeho celý vklad prepadne v prospech družstva,
16. spolok sa po uplynutí doby, na ktorú bol založený mohol rozpustiť alebo rozhodnúť o pokračovaní
na ďalšie obmedzené obdobie,
17. úročenie vkladu bolo zaručené,
18. financie spolku slúžili na pôžičky pre členov.
Vzájomná pomocnica v Skalici už bola prepracovanou a skoro profesionálnou organizáciu,
ktorá sa venovala bankovej činnosti. Základný rozdiel voči sporiteľniam bola neexistencia základného
imania vo výške 30000 zlatých. Na druhej strane pomocnica za svoje záväzky ručila celým svojím
majetkom a tiež základnými vkladmi svojich členov. Je zjavné, že dôležitou príčinou vzniku vzájomných
pomocníc boli ťažkosti so zakladaní sporiteľní vzhľadom na potrebný vysoký kapitál.
Sporiteľnica vo svojich stanovách výslovne uvádzala, že v prípade dosiahnutia potrebného
základného imania vo výške 30000 rýnskych zlatých sa môže pokiaľ to budú členovia chcieť
transformovať na sporiteľňu ako účastinnú spoločnosť. Z toho vidno, že skutočne vznik družstiev bol
aspoň čiastočne zapríčinený aj uhorskou legislatívou, ktorá požadovala vysoký základný kapitál pre
vytvorenie sporiteľne podľa zákonného článku XVIII z roku 1840 a vytvárala priestor pre iné právne
riešenia vzniknutej situácie. Jednou z nich bolo využitie spolkového práva a vytvorenie družstva ako
osobitného ekonomického konceptu, ktorý sa neskôr dostal aj uznania vo forme uzákonenia
v uhorskom obchodnom zákone (zákonný článok číslo XXXVII z roku 1875).
3.5 Potravný spolok vo Veľkej Revúcej
Popri úverných spolkoch začali pozvoľne vznikať aj potravné (spotrebné) družstvá. O ich
zakladanie sa tiež pričinil svojou publikačnou prácou D. G. Lichard, ale aj Mikuláš Štefan Ferienčík
a jeho noviny Národný hlásnik, ktorý publikoval viaceré články o tomto type družstva vo svete hlavne
v Rochdale. K rozhodnutiu založiť takýto spolok dospeli ako prví obyvatelia Veľkej Revúcej v roku 1868.
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Stanovy vychádzali z predlôh, ktoré poskytol M. Š. Ferienčík a boli prispôsobené revúckym pomerom.
Spolok bol založený na jeseň 1869 ako Potravný spolok. Úradné schválenie spolok dosiahol
až 24. mája 1871. Spolok napriek ťažkostiam so schvaľovaním vyvíjal svoju činnosť, ktorú naplno
rozvinul po schválení stanov.
Spolok bol založený na 12 rokov, ale zanikol v dôsledku maďarizačných snáh ako aj
77
objektívnych skutočností v roku 1875. Príklad revúckeho družstva onedlho nasledovali aj v ďalších
oblastiach obývaných Slovákmi. Družstvá boli zakladané najprv pre roľníkov, ale neskôr sa zakladali aj
robotnícke družstvá, tzv. robotnícke konzumy.
Cieľom spolku vo Veľkej Revúcej bolo „Prostriedkovať zásobenie hlavne svojich členov, a na
koľko prostriedky spolku dopustia, i obecenstva (...) za cenu od miestnej alebo sklepnej ceny lacnejšiu,
78
dobrými potravnými článkami a pre domácnosť potrebnými.“
Na základe Stanov možno zadefinovať pojmové znaky spolku:
1. išlo o združenie fyzických osôb,
2. cieľom bol profit členov (nákup za lacnejšie a zhodnocovanie vkladu),
3. ako aj zlepšenie ich vzdelania a učenie hospodáreniu,
4. platila zásada „jeden člen, jeden hlas“ (družstevná demokracia),
5. ktorá sa uplatňovala pri riadení i kontrole družstva (samospráva),
6. rozdeľovanie prebytkov podľa výkonu členov (podiel na nákupe a dĺžky členstva),
7. otvorenosť členstva,
8. svojpomoc (všetci prispievali a rovnako mohli nakupovať v predajni spolku)
9. vzájomnosť (členovia si skrze spoločný nákup pomáhali tým, že mohli kupovať za nižšie ceny),
10. spolok bol založený na dobu určitú (12 rokov),
11. členovia platili základný vklad v rôznej výške,
12. členstvo sa dalo dediť,
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13. členstvo sa dalo aj dobrovoľne scudzovať (cesia),
14. člen mohol byť vylúčený na základe neplatenia týždňových vkladov,
15. spolok sa po uplynutí doby, na ktorú bol založený mohol rozpustiť alebo rozhodnúť o pokračovaní
na ďalšie obmedzené obdobie,
16. úročenie vkladu nebolo zaručené,
17. nakupovať v družstve mohli prednostne členovia a potom aj nečlenovia,
18. vystúpiť zo spolku bolo možné pred uplynutím doby, na ktorú bol spolok založený,
Ako zo stanov vysvitá, líšia sa od iných doteraz rozoberaných stanov v tom, že ide o iný typ
družstva, ale základné črty ako autonómia, družstevná demokracia, samospráva, otvorenosť členstva
a pod. ostávajú zachované.
Napriek krátkemu trvaniu spolku, jeho príklad a stanovy sa stali základom výrazného rozvoja
spotrebného družstevníctva na Slovensku.
3.6 Zhrnutie „druhého“ družstevného obdobia
Obdobie od začiatku päťdesiatych rokov 19. storočia do roku 1875 sa vyznačovalo
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konsolidáciou štátu a postupným ekonomickým rozvojom. Z pohľadu týchto dvoch faktorov nemožno
považovať sledované obdobie za homogénne. Päťdesiate roky boli poznamenané porážkou maďarskej
revolúcie, stratou uhorskej samostatnosti, naoktrojovaním rakúskeho právneho poriadku, policajného
štátu a ekonomickým i otrasmi vo forme neúrody, ktoré výrazne „retardovali“ ekonomický i politický život
krajiny a tým aj výrazne vplývali na družstevné hnutie. Dokladov o existencii družstiev v päťdesiatych
rokoch 19. storočia je minimum a aj z toho sa dá usudzovať skutočnosť, že družstevná myšlienka
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živorila. Členovia stávajúcich družstiev dali prednosť rozdeleniu majetku v neistých časoch ako
spoločnému podnikaniu.
Po rozmachu družstevného hnutia v druhej polovici štyridsiatych rokov prichádza teda jeho
skoro úplný zánik.
S vojenskými porážkami Rakúska na konci päťdesiatych rokov prichádza aj nádej na zmenu.
Aktivizuje sa politický život, ktorý nakoniec vyústi k rakúsko-maďarskému vyrovnaniu. Súčasťou tohto
procesu je aj nová dynamika slovenského národno-politického pohybu, v ktorého kontexte môžeme
pozorovať aj akcentovanie hospodárskeho pozdvihnutia ľudových vrstiev ako prostriedku pre zvýšenie
vplyvu Slovákov v Uhorsku. Nezastupiteľnú úlohu tu zohráva aj družstevné hnutie ako koncept, podľa
ktorého sa môžu drobní podnikatelia spojiť, združiť svoj kapitál a s jeho pomocou rozvinúť vlastné
podnikanie. Silným argumentom pre obranu družstevných ideí bola obrana proti hladu a všadeprítomnej
úžere. Aj z tohto dôvodu dostávala družstevná myšlienka výraznú podporu v národne orientovaných
novinách spoločenského či hospodárskeho zamerania. Príkladom takýchto novín bol Obzor, ktorý
nadviazal na propagáciu družstevnej myšlienky v Štúrových Slovenských národných novinách z konca
štyridsiatych rokov.
Kým päťdesiate roky sa niesli v znamení administratívnej reštrikcie, ktorá obmedzovala
spolkovú činnosť, v šesťdesiatych rokoch sa opäť obnovil uhorský právny poriadok a aj dohľad štátu
nad spoločnosťou sa zmiernil a tým sa vytvorili priaznivejšie podmienky pre zakladanie družstiev.
Rovnako sa postupne zlepšovala aj hospodárska situácia štátu, hoci stále pretrvávali rezíduá
z feudálnych čias, ktoré zväzovali hospodársky rozvoj hlavne na vidieku, kde vznikali družstvá vo väčšej
miere ako v mestách.
Kým v štyridsiatych rokoch 19. storočia išlo v prípade družstevníctva o autochtónne hnutie,
v neskoršom období sa prejavovali už aj vplyvy zo zahraničia. V druhej polovici päťdesiatych rokov sa
šírili myšlienky Schulze-Delitzscheho, Raiffesena a Kampelíka. Druhá vlna slovenského družstevníctva
vychádzala teda z dvojakého základu: z domácich skúseností jurkovičovských družstiev a z nemeckej
81
a českej literatúry. Ako príklad vplyvu zahraničných vzorov možno uviesť publikovanie vzorových
stanov sporiteľnice z Tábora v Slovenskom kalendári D. G. Lichardom.
Z právnej stránky sa situácia po reštrikciách v päťdesiatych rokoch vrátila späť na úroveň
obdobia pred vypuknutím maďarskej revolúcie. Nevytvorilo sa nové právo, ale obnovil sa
predchádzajúci právny stav, ktorý vychádzal z veľkej časti z právnej obyčaje.
V predchádzajúcej časti boli uvedené príklady dvoch družstiev, ktoré vznikli po odoznení
vzniku tzv. jurkovičovských družstiev. Z päťdesiatych rokov nemáme skoro žiadne zmienky o vzniku
družstiev okrem Poctiwého Towaryšstva z Hronca, pri ktorom sa nám zachovali aj stanovy. Na druhej
strane koncom šesťdesiatych rokov vzniká väčšie množstvo družstiev úverného typu inšpirované
79
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osvetovou prácou D. G. Licharda. Prvé bolo vo Veľkej Revúcej a nasledovali ďalšie ako napríklad
bližšie popísané v Uhorskej Skalici. Tieto družstvá vychádzali z vzorových stanov uverejnených
Lichardom a preto uvádzame iba Sporiteľnicu v Uhorskej Skalici, ktorej stanovy boli z právneho
hľadiska najprepracovanejšie. Podobne to bolo vprípade potravných spolkov, teda spotrebných
družstiev. Ako prvý vznikol taký spolok vo Veľkej Revúcej, na príklade, ktorého vznikali aj ďalšie, ktoré
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čerpali inšpiráciu z jeho Stanov.
Kým v predchádzajúcom období išlo vždy o úverné spolky, tu už máme družstvá rôznych
typov, čo dobre dokumentujú aj zvolené príklady. Keď porovnáme pojmové znaky všetkých troch
družstiev prídeme k záveru, že sa zhodujú vo viacerých znakoch:
1. cieľom hospodársky prospech členov,
2. ako aj spoločenský prospech,
3. platila zásada „jeden člen, jeden hlas“ (družstevná demokracia),
4. ktorá sa uplatňovala pri riadení i kontrole družstva (samospráva),
5. otvorenosť členstva,
6. svojpomoc (všetci prispievali a v prípade choroby všetci boli príjemcami podpory),
7. vzájomnosť,
8. členstvo sa dalo dediť alebo scudziť,
9. možnosť vylúčiť člena.
Body 5, 8 a 9 možno považovať za jeden pojmový znak, ktorý sa v teórii družstevníctva
nazýva otvorenosť členstva a týka sa otvorenosti nielen pri vstupe, ale aj pri zmene členstva či
vylučovaní člena. Každý môže sa slobodne rozhodnúť stať sa členom družstva a keď splní potrebné
náležitosti musí byť pripustení k členstvu. V príde jeho smrti či rozhodnutia predať či inak scudziť svoj
podiel jeho právny nástupcovia ho majú právo nahradiť v členstve pokiaľ sa zaviažu plniť tie isté
podmienky stanov. A v prípade neplnenia podmienok stanov môže družstvo pristúpiť k najvyššej sankcii
a to k vylúčeniu z družstva.
Obdobie do roku 1875 sa vyznačovalo opätovným rozvojom družstevnej myšlienky u nás a tiež
začiatočnou diferenciáciou typov družstiev. Rozmach družstiev a tiež konsolidácia krajiny postupne
viedla k snahe vytvoriť osobitný právny rámec pre družstvá v podobe zákonné článku.
Záver
Keď porovnávame obdobia od vzniku družstiev u nás do začiatku päťdesiatych rokov 19.
storočia a neskôr do roku 1875 vidíme, že vzhľadom na ich diferenciáciu sa postupne znižuje počet ich
spoločných pojmových znakov. V prvom období sme zadefinovali 14 znakov a druhom iba 9, pričom
všetkých deväť znakov z druhého obdobia sa nachádza v štrnástich znakoch z prvého obdobia. Na
základe tohto možno usudzovať, že inštitút sa napriek vonkajším vplyvom kontinuálne vyvíjal a zmeny,
ktoré sa dajú sledovať vyplývajú z hospodárskeho rozvoja a využívanie tohto vtedy ešte mladého
fenomému aj na iné druhy aktivít ako na úverné. Už v tomto období sa rozvíjajú napr. pohrebné
družstva, spotrebné, obchodné a pod. Pod vplyvom tejto diferenciácie sa samozrejme vytrácajú
spoločné znaky, ktoré sú vlastné iba jednému druhu družstiev, v našom prípade najmä úverným resp.
jednému vývojovému štádiu.
Keď sa na základe identifikovaných pojmových znakov pokúsime o definíciu družstva tak, ako
sa vyvinulo do roku 1875 na našom území môžeme konštatovať, že družstvo je dobrovoľným
autonómnym združením neuzavretého počtu osôb s cieľom uspokojovania svojich spoločných
hospodárskych, sociálnych a kultúrnych potrieb a zámerov prostredníctvom spoločne vlastneného
a demokraticky kontrolovaného majetku.
Družstvá zriadené na podstave spolkového práva dosiahli do roku 1875 nebývalého rozmachu,
keď sa uvádza, že v tomto období ich bolo asi 60. Všetky tieto spolky boli inšpirované založením
83
vzájomnej pokladnice vo Veľkej Revúcej, ktorá bola výrazne spopularizovaná Lichardom.
Novovzniknuté družstvá boli hlavne v obciach, kde boli ešte živé spomienky na jurkovičovské spolky:
Mošovce, Blatnica, Tisovec, atď. Družstevná myšlienka sa ale šírila aj do ďalších obcí, hlavne tam, kde
84
mali Slováci väčšinu.
Poprední slovenskí predstavitelia už začínajú venovať pozornosť aj legislatívnemu rámcu,
v ktorom fungujú spolky (Pavol Mudroň ich už v časopise Zora nazýva družstvami).
Do roku 1870sa datuje aj prvý pokus o koordinované vystúpenie slovenských družstiev. Ján
Francisci, vtedy podpredseda Matice slovenskej, zvolal do Martina na 23.8.1870 poradu predstaviteľov
vzájomných pomocníc. V zápisnici sa uvádza potreba zriadiť koordinačné centrum vzájomných
82

Stanovy boli uverejnené In: Obzor, ročník 1871, č. 22, úvodná časť
HOLEC, R.: Družstevníctvo na Slovensku do roku 1918. In: HOLEC, R. (ed.): 150 rokov slovenského družstevníctva. Víťazstvá
a prehry. Bratislava 1995, s. 37
84
Tamže, s. 37
83
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pomocníc. Za jeho správcu bol zvolený Ján Francisci a jeho prvá úloha bola vymôcť od štátnych
orgánov vzorové stanovy, keďže nové stanovy sa čoraz častejšie vracali nepotvrdené. Táto úloha sa
skončila nezdarom ako aj celá snaha o koordinovaný postup pomocníc. Čiastočným dôvodom bola
nepripravenosť vzájomných pomocníc na spoluprácu a tiež odpor maďarských úradov proti
koordinovanému postupu hospodárskych spolkov, kde sa obávali ich postupnej nacionalizácie
85
a využívania hospodárskej sily v boji za národné práva.
V tejto časti práce nechcem porovnávať pojmové znaky či definíciu družstva s definíciami
a pojmovými znakmi právnej úpravy iných období resp. súčasnosti. Táto komparácia bude ponechaná
na záver práce.
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INICIOVANIE ĽUDOVÉHO HLASOVANIA O ODVOLANÍ
PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Marek Domin
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Abstrakt: Cieľom príspevku je poukázať na absenciu osobitnej zákonnej úpravy iniciovania ľudového
hlasovania o odvolaní prezidenta Slovenskej republiky, ktoré by malo, vychádzajúc
z čl. 106 Ústavy,
prebiehať na pôde Národnej rady Slovenskej republiky. Tento problém je ilustrovaný na vybraných
procesných otázkach, pred riešenie ktorých by poslanci Národnej rady mohli byť postavení v prípade,
ak by prakticky došlo k podaniu návrhu na vyhlásenie ľudového hlasovania o odvolaní hlavy štátu.
Okrem praktických problémov, ktoré môže absentujúca zákonná úprava vyvolať, príspevok taktiež
upozorňuje aj na možnú neústavnosť stavu de lege lata. Chýbajúca zákonná úprava totiž súčasne
znamená aj nerealizovanie ústavnej blanketovej normy čl. 106 ods. 4 v plnom rozsahu.
Kľúčové slová: iniciovanie ľudového hlasovania, Národná rada, odvolanie, prezident, ústavnosť, zákon
o rokovacom poriadku
Abstract: The objective of this paper is to remind the absence of special statutory regulation of initiation
of the public voting on recall of the president of the Slovak Republic, which should take place, based on
Art. 106 of the Constitution, on grounds of the National Council of the Slovak Republic. This problem is
illustrated by selected procedural issues which must be solved by members of the National Council in
a situation, when the proposal for promulgation of the public voting on recall of the head of state will be
submited. Besides practical problems which may be caused by the absence of statutory regulation, the
paper also calls attention to possible unconstitutionality of status de lege lata. The absence of statutary
regulations at the same time means the failure of implementation of constitutional rule of Art. 106 par. 4
in its entirety.
Key words: Rules of procedure Act, constitutionality, initiation of the public voting, National Council,
president, recall

1

ÚVOD

S výkonom akejkoľvek funkcie je spojená aj otázka zodpovednosti. Výnimkou nie je ani výkon
tak dôležitej verejnej funkcie, ako funkcia hlavy štátu nepochybne je. Otázka zodpovednosti prezidenta
Slovenskej republiky (ďalej len „SR“) sa do povedomia širšej verejnosti dostala v druhej polovici
minulého roka, a to v súvislosti s voľbou kandidáta na funkciu generálneho prokurátora. Generálneho
prokurátora totiž podľa Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej
1
len „Ústava“) vymenúva práve prezident . Aj napriek skutočnosti, že Národná rada Slovenskej republiky
(ďalej len „Národná rada“) zvolila kandidáta na generálneho prokurátora ešte v polovici minulého roka,
prezident ho ani do konca marca 2012 do funkcie nevymenoval. V tejto súvislosti sa v laickej, čiastočnej
i odbornej verejnosti, rozprúdila diskusia na tému zodpovednosti hlavy štátu za výkon svojej funkcie.
Jedným z inštitútov formujúcich zodpovednosť prezidenta SR za výkon svojej funkcie je inštitút
ľudového hlasovania o jeho odvolaní. Inštitút ľudového hlasovania o odvolaní prezidenta predstavuje
uplatnenie ústavnopolitickej zodpovednosti hlavy štátu za výkon svojej funkcie. Na rozdiel od inej formy
ústavnej zodpovednosti, zodpovednosti ústavnoprávnej, pre uplatnenie ústavnopolitickej zodpovednosti
prezidenta nie je potrebné aby prezident svojim konaním či nekonaním porušil konkrétnu ústavnú
2
normu resp. povinnosť ňou ustanovenú.
3
Nie len možnosť odvolania hlavy štátu priamo občanmi , ale aj ústavnopolitická zodpovednosť
hlavy štátu ako taká nie je v prostredí parlamentnej formy vlády, za ktorú je považovaná aj SR, typická.
Predmetom príspevku však nebude inštitút ľudového hlasovania o odvolaní prezidenta ako taký, ale len
jedna z etáp celého procesu smerujúceho k hlasovaniu o odvolaní hlavy štátu. Celý tento proces
1

Článok 102 ods. 1 písm. t) a čl. 150 Ústavy.
„Ústavnopolitická zodpovednosť je založená na ústavou fixovaných vzťahoch medzi najvyššími ústavnými organmi, v rámci ktorých
môže byť uplatnená sankcia bez porušenia konkrétnej právnej povinnosti, čiže “len z politických dôvodov”. (…) Aj v tomto prípade ide
ale o špecifický druh právnej zodpovednosti, keďže jej uplatnenie je založené, resp. vychádza z právych (ústavných) noriem.“
OROSZ, L. – SVÁK, J. – BALOG, B.: Základy teórie konštitucionalizmu, s. 68.
3
Konečné rozhodnutie o uplatnení ústavnopolitickej zodpovednosti hlavy štátu za výkon svojej funkcie zveruje priamo občanom
spomedzi európskych krajín ústavná úprava na Islande, v Rumunsku, Moldavsku a tiež v susednom Rakúsku.
2
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môžeme rozdeliť na dve hlavné etapy. Druhá, pre zotrvanie prezidenta vo funkcii rozhodujúca,
predstavuje samotné hlasovanie oprávnených občanov. Túto etapu môžeme nazvať aj ako ľudového
hlasovanie o odvolaní prezidenta v užšom zmysle. Etapa, ktorá bude predmetom nášho záujmu
predchádza samotnému hlasovaniu. Možno ju preto zjednodušene označiť za iniciovanie ľudového
hlasovania. Ako si na ďalších riadkoch ukážeme, právna úprava iniciovania ľudového hlasovania trpí
závažnými nedostatkami.
Naznačené nedostatky právnej úpravy iniciovania ľudového hlasovania možno identifikovať
pomerne jednoducho. O to závažnejšia je však ich povaha. Osobitná zákonná úprava iniciovania
ľudového hlasovania o odvolaní prezidenta, ktorá by nadväzovala a ďalej rozvíjala základné východisko
4
tohto inštitútu obsiahnuté v čl. 106 Ústavy totiž úplne (!) absentuje. Vzhľadom na skutočnosť, že de
5
constitutione lata jediným subjektom oprávneným iniciovať ľudové hlasovanie je Národná rada,
odôvodnene možno očakávať, že osobitná zákonná úprava procesu smerujúceho k vyhláseniu
ľudového hlasovania bude predmetom úpravy základného predpisu upravujúceho rokovanie Národnej
rady, t.j. zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej
rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rokovacom poriadku“).
Realita však tomuto očakávaniu nie príliš zodpovedá. Prijatie osobitnej zákonnej úpravy predpokladá aj
priamo Ústava, a to v blanketovej norme čl. 106 ods. 4. Táto je v rovine de lege lata však realizovaná
len prostredníctvom zákona č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky
a o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o spôsobe voľby prezidenta a o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní“). Ten však
upravuje už (len) samotné hlasovania oprávnených občanov.
Dôvody súčasného stavu možno hľadať v nedôslednom legislatívnom procese. Národná rada
6
totiž v nadväznosti na novelu Ústavy z r. 1999 , ktorej súčasťou bolo okrem iného aj zavedenie priamej
voľby hlavy štátu, prijala zákon č. 86/2000 Z. z., ktorý mal nový ústavný stav premietnuť aj do zákona
o rokovacom poriadku. Tento zákon s účinnosťou od 21. marca 2000 vypustil ustanovenia § 98 až 105
zákona o rokovacom poriadku, ktoré upravovali podrobnosti o voľbe i odvolaní prezidenta (dovtedy
ešte) Národnou radou. Zatiaľ čo ustanovenia § 98 až 104 našli náhradu v podobe spomínaného zákona
o spôsobe voľby prezidenta a o ľudovom hlasovaní jeho odvolaní, na náhradu za ustanovenie § 105
upravujúceho podrobnosti o rokovaní Národnej rady vo veci odvolania prezidenta sa pozabudlo. Aj
dôvodová správa k predmetnému zákonu uvádza len to, že zmeny v zákone o rokovacom poriadku
vyplývajú z relevantných zmien Ústavy. Nič viac o prípadnom nahradení zrušeného § 105 sa však z nej
7
už nedozvieme.

2

VYBRANÉ PROCESNÉ OTÁZKY INICIOVANIA ĽUDOVÉHO HLASOVANIA

Absencia osobitnej zákonnej úpravy iniciovania ľudového hlasovania o odvolaní prezidenta
vyvoláva prinajmenšom dva závažné nedostatky. Prvý z nich spočíva v samotnom priebehu rokovania
Národnej rady o prípadnom návrhu na prijatie uznesenia o vyhlásení ľudového hlasovania. Netreba
určite pripomínať, že okrem absentujúcej úpravy procesného postupu nám chýbajú aj akékoľvek
praktické skúsenosti s uplatnením ústavnopolitickej zodpovednosti hlavy štátu prostredníctvom inštitútu
ľudového hlasovania. Z uvedeného potom nevyhnutne vyplýva, že de lege lata nie je jasné, ako by
malo rokovanie Národnej rady o vyhlásení ľudového hlasovania prebiehať a aké jednotlivé procesné
postupy by malo zahŕňať.
Ak si chceme aspoň v základných črtách predstaviť ako by prípadné rokovanie Národnej rady
o vyhlásení ľudového hlasovania malo prebiehať, môžeme si pomôcť § 106 zákona o rokovacom

4

Podľa čl. 106 ods. 1 „ľudové hlasovania o odvolaní prezidenta vyhlasuje predseda Národnej rady Slovenskej republiky na základe
uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky prijatého najmenej trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov Národnej rady
Slovenskej republiky, a to do 30 dní od prijatia uznesenia tak, aby sa ľudové hlasovanie vykonalo do 60 dní od jeho vyhlásenia.“ Vo
svojej zvyšnej časti sa čl. 106 venuje už len dôsledkom samotného hlasovania oprávnených občanov.
5
V súvislosti s otázkou iniciovania ľudového hlasovania by si osobitnú pozornosť zasluhovala aj otázka oprávneného subjektu.
Existuje tu totiž určitá disproporcia. Kým kandidáta na prezidenta môžu okrem poslancov Národnej rady navrhnúť aj občania,
v prípade vyhlásenia ľudového hlasovania o jeho odvolaní majú možnosť iniciatívy len poslanci. Predovšetkým v nadväznosti na
priamu voľbu hlavy štátu možno vysloviť prinajmenšom pochybnosť o tom, či by subjektom oprávneným iniciovať ľudové hlasovanie o
odvolaní prezidenta nemali byť aj priamo občania SR. Vzhľadom na obmedzený rozsah príspevku sa však predmetnej otázke
nebudem venovať.
6
Ústavný zákon č. 9/1999 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení ústavného zákona č.
244/1998 Z. z.
7
Osobitná časť dôvodovej správy k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996
Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 77/1998 Z. z.;
parlamentná tlač. 336 z roku 1999. Zákon bol vyhlásená pod č. 86/2000 Z. z.
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8

poriadku. Paragraf 106, upravujúci rokovanie Národnej rady o podaní obžaloby na prezidenta , nám
môže poslúžiť najmä so zreteľom na skutočnosť, že tak rokovanie Národnej rady o podaní obžaloby
ako aj rokovanie o vyhlásení ľudového hlasovania predstavujú úvodné etapy (t.j. iniciovanie) uplatnenia
zodpovednosti hlavy štátu, a teda, možno v oboch prípadoch predpokladať viacero obdobných
procesných postupov. Čo je však pre našu analógiu najdôležitejšie, rokovanie Národnej rady o podaní
obžaloby v zákone o rokovacom poriadku osobitne upravené je.
Vychádzajúc analogicky z rokovania Národnej rady o podaní obžaloby na prezidenta, bude
v prípade rokovania o prijatí uznesenia o vyhlásení ľudového hlasovania o odvolaní prezidenta, teda
v prípade iniciovania ľudového hlasovania, potrebné venovať sa najmä nasledujúcim procesným
otázkam:
a) subjekt oprávnený podať návrh na prijatie uznesenia o vyhlásení ľudového hlasovania
b) odôvodnenie návrhu
c) oboznámenie sa prezidenta s návrhom a jeho prítomnosť na schôdzi Národnej rady
d) prerokovanie návrhu
e) hlasovanie o návrhu
Ad a)
Hneď prvý problém, ktorý absencia osobitnej zákonnej úpravy rokovania Národnej rady o návrhu
na vyhlásenie ľudového hlasovania vyvoláva, sa týka subjektu oprávneného podať návrh. Vzhľadom na
absenciu osobitných ustanovení v zákone o rokovacom poriadku, ako aj so zreteľom na skutočnosť, že
Ústava expressis verbis neustanovuje kto môže Národnej rade podať návrh, možno konštatovať, že de
lege lata môže takýto návrh podať čo i len jeden poslanec Národnej rady.
Pravdepodobne sa však zhodneme na tom, že pri tak závažnej otázke, akou rozhodovanie
o vyhlásení ľudového hlasovania o odvolaní hlavy štátu bez pochýb je, by bolo vhodné, aby relevantný
návrh musel byť podaný určitým minimálnym počtom poslancov. Napr. podľa § 105 ods. 2 zákona
o rokovacom poriadku v znení účinnom do 20. marca 2000 musel byť návrh na odvolanie hlavy štátu
podaný až nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov. Analogicky možno komparovať aj so súčasnou
úpravou rokovania o podaní obžaloby na prezidenta. V zmysle § 106 ods. 1 musí byť návrh na podanie
obžaloby podaný najmenej pätinou poslancov.
V prípade, ak chceme v rovine de lege ferenda uvažovať nad riešením spočívajúcim v zakotvení
podmienky určitého minimálneho počtu poslancov podporujúcich návrh na prijatie uznesenia
o vyhlásení ľudového hlasovania, bolo žiadúce takúto podmienku upraviť aj priamo v Ústave.
V súvislosti s rokovaním Národnej rady o obžalobe, kde zákon predpokladá podanie návrhu najmenej
9
pätinou poslancov, sa totiž kriticky vyjadril J. Drgonec. Možno sa prikloniť k jeho názoru, že
ustanovenie § 106 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku, vyžadujúce podmienku minimálnej podpory
predmetného návrhu, nie je v súlade s Ústavou, konkrétne s jej čl. 107. Ten totiž žiadnym spôsobom
neurčuje počet poslancov Národnej rady, ktorí môžu návrhom iniciovať prerokovanie otázky podania
obžaloby na prezidenta. Absencia takejto reštriktívnej podmienky znamená, že Ústava umožňuje, aby
Národnej rade podal návrh na prijatie uznesenia o podaní obžaloby čo i len jediný poslanec a Národná
rada je následne povinná sa takýmto návrhom zaoberať. Uvedené argumenty by bolo nepochybne
možné analogicky použiť aj v prípade, ak by zákon o rokovacom poriadku de lege ferenda ustanovoval
minimálny počet poslancov, ktorých návrh na vyhlásenie ľudového hlasovania bude relevantný, pričom
Ústava by ale takéto obmedzenie nepoznala.
Ad b)
Okrem subjektu, ktorý môže vyhlásenie ľudového hlasovania iniciovať, je ďalším dôležitým
momentom rokovania Národnej rady aj vymedzenie dôvodov predmetného návrhu. Ani ústavná ani
zákonná úprava osobitné dôvody, pre ktoré sa Národná rada môže uzniesť na vyhlásení ľudového
hlasovania, neustanovuje. Ak opäť nazrieme do nedávnej minulosti zistíme, že návrh na odvolanie
hlavy štátu v zmysle § 105 zákona o rokovacom poriadku v znení účinnom do 20. marca 2000 musel
byť expressis verbis odôvodnený. Vtedy platné znenie zákona, súčasne aj Ústavy, prípustné dôvody
taxatívne uvádzali.
Absencia osobitnej zákonnej úpravy otázky odôvodnenia návrhu by mohla zvádzať k záveru,
že predmetný návrh odôvodnený byť nemusí. Takému záveru by mohol prípade nasvedčovať aj
10
politický charakter inštitútu ľudového hlasovania o odvolaní prezidenta. Uvedený záver by však nebol
správny. Návrh na prijatie uznesenia o vyhlásení ľudového hlasovania nemôže byť bez odôvodnenia.
8
Rokovanie Národnej rady o podaní obžaloby na prezidenta predstavuje prvú etapu procesu stíhania hlavy štátu za úmyselné
porušenie ústavy alebo za vlastizradu. V nadväznosti na to, čo bolo uvedené v pozn. č. 2, možno inštitút stíhania prezidenta označiť
za inštitút ústavnoprávnej zodpovednosti hlavy štátu.
9
DRGONEC, J.: Ústava Slovenskej republiky – komentár. Šamorín: Heuréka, 2007, s. 814.
10
Pozri pozn. č. 2.
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Zo všeobecných ustanovení zákona o rokovacom poriadku totiž vyplýva, že každý návrh predložený
Národnej rade musí odôvodnenie obsahovať. V zmysle § 26 ods. 2 „návrh podaný národnej rade musí
byť vyhotovený písomne a musí obsahovať odôvodnenie a návrh uznesenia, ktoré sa odporúča
národnej rade schváliť“. Nie je preto možné, aby bol Národnej rade predložený návrh na prijatie
uznesenia o vyhlásení ľudového hlasovania bez odôvodnenia.
Čo sa týka dôvodu či dôvodov samotných, nemusí ísť pritom o konanie, ktoré by napĺňalo
znaky napr. trestného činu, priestupku či iného deliktu. Ako už bolo skôr uvedené, inštitút ľudového
hlasovania o odvolaní prezidenta je koncipovaný ako inštitút ústavnopolitickej zodpovednosti. To však
na druhej strane nevylučuje, aby dôvodom vedúcim k iniciovaniu ľudového hlasovania bolo napr. aj
konanie hlavy štátu majúce znaky trestného činu či iného deliktu. Ústava prezidentovi síce poskytuje
ochranu v podobe trestnoprávnej aj administratívnoprávnej imunity (indemnity), inštitút ľudového
hlasovania však nepredstavuje prostriedok vyvodenia trestnoprávnej alebo administratívnoprávnej
zodpovednosti.
Aj napriek politickému charakteru inštitútu ľudového hlasovania, a rovnako aj napriek možnosti
vyvodiť povinnosť odôvodniť návrh zo všeobecných ustanovení zákona, možno považovať explicitné
zakotvenie podmienky odôvodnenia návrhu za vhodné, a to aj so zreteľom na prípadnú obranu hlavy
štátu, o ktorej ešte bude reč.
Ad c)
Nie je potrebné pripomínať, že rozhodovanie Národnej rady o vyhlásení ľudového hlasovania
sa samotnej hlavy štátu bytostne dotýka. Prítomnosť prezidenta na schôdzi Národnej rady, na ktorej sa
otázka vyhlásenia ľudového hlasovania bude prerokovávať, je preto viac ako žiadúca. Uvedené ešte
podčiarkuje už spomínaná skutočnosť, že ani čl. 106 Ústavy ani zákon o rokovacom poriadku
neustanovuje dôvody, pre ktoré sa môže Národná rada na vyhlásení ľudového hlasovania uzniesť.
Ďalší problém vyplývajúcim z absencie osobitnej zákonnej úpravy iniciovania ľudového hlasovania sa
tak týka povinnosti Národnej rady pozvať prezidenta na schôdzu, na ktorej bude návrh na vyhlásenie
ľudového hlasovania prerokovávať. Výslovne zakotvenie takejto povinnosti v zákone nenájdeme.
Takúto povinnosť pritom zákon o rokovacom poriadku ustanovuje v prípade rokovania o
návrhu na podanie obžaloby na prezidenta. Povinnosť pozvať hlavu štátu nechýbala ani v teraz už
derogovanom § 105, ktorý do 20. marca 2000 upravoval rokovanie o odvolaní prezidenta priamo
Národnou radou. V oboch prípadoch mal prezident len právo zúčastniť sa na schôdzi, nie povinnosť.
Spolu s právom zúčastniť sa na predmetnej schôdzi mu zákon priznal aj právo vyjadriť sa k návrhu na
odvolanie, resp. v súčasnosti k návrhu na podanie obžaloby, a taktiež možnosť vystúpiť v rozprave.
Aj napriek absencii výslovnej úpravy však de lege lata je možné zabezpečiť prítomnosť
prezidenta na inkriminovanej schôdzi. Opäť však musíme “siahnuť” po všeobecných ustanoveniach
zákona o rokovacom poriadku. V zmysle § 20 ods. 1 má totiž prezident, rovnako ako aj ďalší
vymenovaní ústavní činitelia, právo byť prítomný na schôdzach Národnej rady. Zo schôdze ho nemožno
ani vylúčiť. Okrem pasívnej účasti má prezident v zmysle § 28 ods. 1 aj právo na udelenie slova, a to
kedykoľvek o to požiada. Na základe § 50 ods. 4 v spojení s § 53 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku
má prezident právo by prítomný aj na rokovaní výboru Národnej rady a taktiež aj požiadať o slovo.
Všeobecné pravidlá o účasti ústavných činiteľov na schôdzach Národnej rady však zabezpečujú
prezidentovi “len” právo byť prítomný (vrátane práva vyjadriť sa) na schôdzi Národnej rady, na ktorej sa
má prerokovávať otázka vyhlásenia ľudového hlasovania. Z týchto všeobecných ustanovení však
nemožno vyvodiť povinnosť Národnej rady prezidenta na schôdzu pozvať. V prípade prerokovania
návrhu na podanie obžaloby de lege lata, resp. aj v prípade návrhu na odvolanie prezidenta v čase pred
21. marcom 2000, zákon takúto povinnosť Národnej rade ukladal. Aj keď s vysokou
pravdepodobnosťou ide len o teoretickú možnosť, nemožno úplne vylúčiť situáciu, že by mala Národná
rada, presnejšie (niektorí) jej poslanci, úmysel prerokovať otázku vyhlásenia ľudového hlasovania bez
prítomnosti hlavy štátu. V takomto prípade by preto iniciatíva musela prísť zo strany hlavy štátu.
Prezident by si tak svoje právo musel uplatniť sám.
S prítomnosťou prezidenta na schôdzi týkajúcej sa otázky vyhlásenia ľudového hlasovania veľmi
úzko súvisí aj otázka oboznámenia sa hlavy štátu s obsahom predmetného návrhu, predovšetkým
dôvodov, ktoré motivovali navrhovateľov. Možno totiž predpokladať, že prezident bude mať záujem sa
proti tvrdeniam, ktoré by mali odôvodňovať vyhlásenie ľudového hlasovania, brániť. Nie len že ani
Ústava ani zákon o rokovacom poriadku expressis verbis neustanovujú povinnosť Národnej rade návrh
na prijatie predmetného uznesenia hlave štátu doručiť, takúto povinnosť nemožno ani vyvodiť zo
všeobecných ustanovení zákona o rokovacom poriadku. V prípade rokovania Národnej rady o podaní
11
obžaloby na prezidenta však expressis verbis takáto povinnosť zakotvená je. Pri existencii aspoň
štipky politickej kultúry môžeme predpokladať, že Národná rada návrh na prijatie uznesenia o vyhlásení
11

V tomto prípade zákon o rokovacom poriadku ustanovuje povinnosť zaslať návrh aj vláde SR.
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ľudového hlasovania prezidentovi doručí. No v tak závažnej veci, akou uplatnenie ústavnopolitickej
zodpovednosti hlavy štátu prostredníctvom inštitútu ľudového hlasovanie je, sa výslovné zakotvenie
takejto povinnosti javí viac ako vhodné.
Ad d)
Vzhľadom na chýbajúcu osobitnú zákonnú úpravu nemožno uspokojivo v rovine de lege lata
odpovedať ani na otázku, ako bude Národná rada prípadný návrh na prijatie uznesenia o vyhlásení
ľudového hlasovania o odvolaní prezidenta prerokovávať. Máme na mysli predovšetkým to, ktorý z jej
výborov by sa takýmto návrhom mal zaoberať. Zákon o rokovacom poriadku predmetnú otázku do
vecnej príslušnosti žiadnemu z výborov Národnej rady nezveruje.
So zreteľom na predmet činnosti, demonštratívne vymedzený v § 59 zákona o rokovacom
poriadku, ako aj so zreteľom na skutočnosť, že práve tento výbor v zmysle § 106 ods. 2 obligatórne
prerokováva aj návrh na podanie obžaloby, mal by to byť práve ústavnoprávny výbor, ktorý by sa mal
zaoberať aj návrhom na prijatie uznesenia o vyhlásení ľudového hlasovania. De lege lata, v zmysle §
46 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku prichádza prerokovanie predmetnej otázky v ústavnoprávnom
výbore do úvahy len vtedy, ak mu túto vec pridelí predseda Národnej rady resp. Národná rada. Na
mieste by však bolo upraviť prerokovanie návrhu na prijatie uznesenia o vyhlásení ľudového hlasovania
v ústavnoprávnom výbore obligatórne. Určenie príslušného orgánu (výboru) Národnej rady na
prerokovanie návrhu na vyhlásenie ľudového hlasovania tak predstavuje ďalšiu otázku, ktorá by si
zasluhovala výslovnú zákonnú úpravu.
Ad e)
Etapa iniciovania ľudového hlasovania o odvolaní prezidenta sa završuje hlasovaním poslancov
o návrhu. Nemenej dôležitou otázkou je v tejto súvislosti spôsob hlasovania. Absencia osobitnej
zákonnej úpravy procesu iniciovania ľudového hlasovania sa dotýka aj spôsobu hlasovania. Ani ten
totiž de lege lata osobitne upravený nie je.
Podobne ako v prípade minimálneho počtu poslancov, ktorých podpora by sa mala vyžadovať pri
podávaní návrhu, aj v otázke spôsobu hlasovania sa pravdepodobne zhodneme na tom, že význam
12
hlasovania o vyhlásení ľudového hlasovania a najmä dôsledky takéhoto hlasovania sú prinajmenšom
rovnaké ako je tomu v prípade hlasovania o podaní obžaloby na prezidenta. V oboch prípadoch je totiž
možným dôsledkom celého procesu zánik funkcie prezidenta SR. Hlasovanie o podaní obžaloby na
prezidenta je pritom v zmysle § 106 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku obligatórne tajné. Obligatórne
tajné hlasovanie zákon o rokovacom poriadku ustanovoval aj v prípade hlasovania o odvolaní hlavy
štátu priamo Národnou radou, teda podľa právneho stavu účinného do 20. marca 2000. Neexistuje
preto žiadny relevantný dôvod, prečo by hlasovanie nemalo byť tajné aj pri hlasovaní o návrhu na
prijatie uznesenia o vyhlásení ľudového hlasovania o odvolaní prezidenta, teda v prípade uplatnenia
súčasnej podoby ústavnopolitickej zodpovednosti hlavy štátu.
Aj napriek absentujúcej osobitnej zákonnej úprave je aj v prípade rokovania Národnej rady
o vyhlásení ľudového hlasovania de lege lata možné hlasovať (aj) tajne. Národná rada totiž všeobecne
v zmysle § 39 ods. 8 zákona o rokovacom poriadku hlasuje tajne nie len vtedy, ak to vyplýva priamo
13
z Ústavy, prípade z ďalších ustanovení zákona o rokovacom poriadku , ale aj v prípade, ak sa na tom
na návrh najmenej 15 poslancov sama uznesie. O tom, či bude Národná rada hlasovať tajne sa uznáša
bez rozpravy. Návrh na tajné hlasovanie je potrebné podať najneskôr do začiatku rokovania
o predmetnom bode programu schôdze, v našom prípade najneskôr do začiatku rokovania o návrhu na
prijatie uznesenia o vyhlásení ľudového hlasovania. Spôsob tajného hlasovania zákon o rokovacom
poriadku podrobne upravuje v ustanoveniach § 39 ods. 9 a nasl.
Charakterizovaný spôsob hlasovania o prípadnom návrhu na vyhlásenie ľudového hlasovania
však nemožno považovať za vyhovujúci. Tajná forma hlasovania je totiž de lege lata v danom prípade
len fakultatívna. O tak významnej otázke, akou vyhlásenie ľudového hlasovania o odvolaní hlavy štátu
nepochybne je, by sa však malo hlasovať tajne, a to obligatórne. Ako už bolo uvedené, inštitút ľudového
hlasovania o odvolaní prezidenta predstavuje spôsob uplatnenia ústavnopolitickej zodpovednosti hlavy
štátu. Tajné hlasovanie je možné v takejto otázke legitímne odôvodniť podobne ako napr. v prípade
tajnosti hlasovania pri voľbách, či už voľbách hlavy štátu, poslancov Národnej rady alebo akýchkoľvek
iných. Aj napriek skutočnosti, že prezident v podmienkach ústavného systému SR nemá osobitné páky
12

Oba do úvahy prichádzajúce výsledky ľudového hlasovania majú závažné ústavnoprávne i ústavnopolitické dôsledky. Vyslovenie
sa nadpolovičnej väčšiny oprávnených občanov za odvolanie prezidenta predstavuje vyvodenie ústavnopolitickej zodpovednosti
prezidenta za výkon svojej funkcie. V prípade, ak sa občania rozhodnú prezidenta vo funkcii “podržať”, ten ex constitutione v zmysle
čl. 102 ods. 1 písm. e) a čl. 106 ods. 3 obligatórne Národnú radu rozpustí. Začína mu navyše plynúť nové volebné obdobie.
13
Aj napriek skutočnosti, že znenie § 39 ods. 8 zákona o rokovacom poriadku expressis verbis nepredpokladá realizáciu tajného
hlasovania v prípade, ak tak ustanovuje tento zákon v ďalších svojich ustanoveniach, takéto osobitné ustanovenia však v zákone
prítomné sú. Príkladom je § 106 ods. 3, ktorý prikazuje tajné hlasovanie v prípade hlasovania o návrhu na podanie obžaloby na
prezidenta.
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na “potrestanie” poslanca, ktorý hlasoval za uskutočnenie ľudového hlasovania o jeho odvolaní, nie je
žiadúce, aby boli poslanci pri takomto hlasovaní pod akýmkoľvek (politickým) tlakom. Ten samozrejme
nemusí smerovať len od hlavy štátu. K tajnému spôsobu hlasovania možno ešte dodať, že tajne hlasujú
14
aj oprávnení občania už samotnom hlasovaní o odvolaní hlavy štátu.
3

(NE)REALIZOVANIE ÚSTAVNEJ BLANKETY ČL. 106 ODS. 4

Absencia osobitnej zákonnej úpravy iniciovania ľudového hlasovania o odvolaní prezidenta nie
je problematická len z pohľadu prípadného praktického priebehu rokovania Národnej rady a potreby
riešiť (napr.) procesné otázky uvedené v predchádzajúcej časti príspevku. Druhým, nemenej závažným
problémom, ktorý stav de lege lata vyvoláva, sa dotýka realizovania ústavnej blanketovej normy čl. 106
ods. 4 Ústavy. Podľa ustanovenia čl. 106 ods. 4 „podrobnosti o odvolaní prezidenta ustanoví zákon“.
Citované ustanovenie možno nepochybne považovať za ústavnú blanketovú normu, ktorá
splnomocňuje Národnú radu, ktorá je v zmysle čl. 72 Ústavy jediným zákonodarným orgánom SR, na
prijatie zákona, ktorý mal upraviť podrobnosti o odvolaní prezidenta, t.j. podrobnosti rozvíjajúce
rámcové pravidlá inštitútu ľudového hlasovania upravené v predchádzajúcich ustanoveniach čl. 106.
„Ústavnú blanketu možno považovať nie len za splnomocnenie na vydanie určitého zákona
(právneho predpisu), ale v zásade aj za ústavnú povinnosť príslušného ústavného orgánu vydať
15
v primeranom čase takýto zákon.“ Povinnosť vydávať právne akty rozvíjajúce ustanovenia Ústavy
vyplýva z nadradeného postavenia Ústavy v právnom poriadku, potreba plnenia takejto povinnosti zas
z charakteru ústavných noriem, t.j. ich vyššieho stupňa všeobecnosti a abstraktnosti a predovšetkým
16
rámcovej povahy ústavnej úpravy.
Pravdepodobne nemožno spochybniť skutočnosť, že realizovaním ústavnej blanketovej normy
čl. 106 ods. 4 je zákon o spôsobe voľby prezidenta a o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní,
predovšetkým jeho druhá časť, aj keď to zákon expressis verbis sám neustanovuje. Svedčí však o tom
17
dôvodová správa k nemu . Ak akceptujeme takú interpretáciu čl. 106 ods. 4 Ústavy, teda blanketovej
ústavnej normy ktorou ústavodarca splnomocnil zákonodarcu na prijatie osobitnej zákonnej úpravy,
a súčasne mu to aj prikázal, že podrobnosťami o odvolaní prezidenta sa nemá na mysli len samotné
hlasovanie oprávnených občanov ale celý proces ľudového hlasovania k tomu smerujúci, možno
uzavrieť, že zákonodarca nerealizoval predmetnú blanketovú normu v plnom rozsahu. Nesplnil si tak
svoju ústavnú povinnosť.
Ak chápeme ústavnú blanketu nie len ako splnomocnenie ale zároveň aj ako povinnosť
zákonodarcu, môžeme prinajmenšom zapochybovať o ústavnosti stavu de lege lata. Zvrchovanosť
ústavy alebo ústavnosť, t.j. akceptácia ústavy ako základného zákonu štátu, a to nie len jednotlivcami
18
ale aj štátnymi orgánmi , je všeobecne pertraktovaná ako jeden zo základných princípov právneho
štátu. Za porušenie princípu ústavnosti však nemusí byť považované len, ako je tradične uvádzané,
prijatie zákona rozporného s Ústavou, ale aj neprijatie zákona, ktorého prijatie Ústava expressis verbis
predpokladá a zákonodarcovi to ukladá. Porušením uvedených princípov je rovnako aj čiastočné
neprijatie predpokladaného zákona, presnejšie povedané, neupravenie všetkých otázok v zákone,
ktorých úpravu ústavné splnomocnenie a príkaz predpokladá. To je aj náš prípad.
4

ZÁVER

Ako sme uviedli už v úvode, absencia osobitnej zákonnej úpravy iniciovania ľudového hlasovania
o odvolaní prezidenta je pravdepodobne dôsledkom “len” nedôslednosti zákonodarcu. No napriek tejto
skutočnosti, chýbajúca úprava vyvoláva hneď niekoľko problémov. Okrem praktickej stránky spojenej so
samotným procesným postupom v prípade skutočného podania návrhu na vyhlásenie ľudového
hlasovania, ktoré sme si ilustrovali na vybraných procesných otázkach, sú problémom aj
nezanedbateľné pochybnosti o ústavnosti stavu de lege lata, keď si zákonodarca neúplnou realizáciou
ústavnej blanketovej normy nesplnil svoju povinnosť v plnom rozsahu.
Jednoduchým riešením, ktoré by odstránilo tak otázky ohľadom praktického priebehu rokovania
Národnej rady o vyhlásení ľudového hlasovania, najmä napr. v súvislosti s povinnosťou zabezpečiť
prítomnosť hlavy štátu na schôdzi a jej oboznámenie sa s návrhom, ktorú de lege lata nemožno vyvodiť
zo všeobecných ustanovení zákona o rokovacom poriadku, a rovnako by odstránilo aj pochybnosti
14

Porovnaj § 44 ods. 2 zákona o spôsobe voľby prezidenta a o ľudovom hlasovaní jeho odvolaní.
OROSZ, L. – SVÁK, J. – BALOG, B.: Základy teórie konštitucionalizmu, s. 74.
Porovnaj OROSZ, L. – SVÁK, J. – BALOG, B.: Základy teórie konštitucionalizmu s. 86.
17
Všeobecná časť dôvodovej správy k návrhu zákona o spôsobe volieb prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho
odvolaní a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku; parlamentná tlač. 130 z roku 1999. Zákon bol vyhlásený pod č. 46/1999 Z. z.
Súčasný názov „o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých
ďalších zákonov“ je výsledkom jedného z pozmeňujúcich návrhov.
18
Porovnaj POSLUCH, M. – CIBULKA, Ľ.: Štátne právo Slovenskej republiky, s. 268.
15
16

- 154 -

o ústavnosti stavu de lege lata, je opätovné “zaradenie” § 105 do zákona o rokovacom poriadku. Máme
samozrejme na mysli doplnenie zákona o osobitnú úpravu iniciovania ľudového hlasovania, čiže
rokovania Národnej rady o prijatí návrhu na uznesenie o vyhlásení ľudového hlasovania o odvolaní
prezidenta. Prinajmenšom je vhodné de lege ferenda uvažovať o podobnom rozsahu úpravy, teda o
úprave takých procesných otázok, ako je tomu dnes v prípade rokovania o podaní obžaloby na
prezidenta.
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VYBRANÉ PROBLÉMY TVORBY PRÁVA V SLOVENSKEJ
REPUBLIKE
Hana Magurová
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Príspevok sa zameriava na stále aktuálny problém tvorby práva v Slovenskej republike,
nazývaný hypertrofia práva, prípadne označovaný aj pojmami legislatívna inflácia, legislatívna smršť
alebo legislatívna záplava. Analyzuje rozličné možné príčiny vzniku predmetného fenoménu ako napr.
proces transformácie a demokratizácie právneho poriadku súvisiaci s novembrom 1989, proces
aproximácie slovenského právneho poriadku súvisiaci so vstupom do Európskej únie, legislatívny
optimizmus v zmysle ktorého každý problém môže byť vyriešený prijatím príslušnej právnej úpravy,
časovú nestabilitu a nízku mieru kvality právnych predpisov ako aj existenciu medzier v práve. Vo
svojom závere príspevok obsahuje odporúčania de lege ferenda.
Kľúčové slová: Tvorba práva, problémy tvorby práva, hypertrofia, legislatívna smršť, legislatívny
optimizmus, legislatívny perfekcionizmus, časová nestabilita právnych predpisov, nízka kvalita právnych
predpisov, medzera v práve.
Abstract: A paper focuses on a still actual problem of a Slovak law-making called hypertrophy of law,
eventually also marked as legislative inflation, legislative whirlwind or legislative flood. It analyses
various possible causes of this phenomenon, e.g. the process of transformation and democratization of
the law and order related to November 1989, the process of approximation of the Slovak law and order
related to the access to the European Union, legislative optimism which believes that each problem
should be solved by the adoption of legislation, time instability and poor quality of legal acts and last but
not least the existence of loopholes in the law. Finally the paper provides recommendations de lege
ferenda.
Key words: Law-making, problems of a law-making, hypertrophy, legislative whirlwind, legislative
optimism, legislative perfectionism, time instability of legal regulations, poor quality of legal regulations,
loophole in the law.
1

ÚVOD

Vyššie uvedený názov naznačuje, že oblasť ústavnej teórie a praxe, ktorá za účelom
spracovania príspevku tvorila predmet môjho záujmu, je značne široká, nakoľko rozsiahla je tak
samotná tvorba práva ako aj problémy s ňou bezprostredne súvisiace. Stav súčasnej normotvorby,
„vyznačujúcej sa čoraz zväčšujúcim sa objemom, zvyšujúcou sa rýchlosťou prijímania právnych
1
predpisov, nekonzistentnosťou, ba až kontradiktórnosťou súčasne platných noriem“ je v právnickej obci
považovaný za notoriétu. Vedecké diskusie sa preto sústreďujú na hľadanie a následnú formuláciu
opatrení, smerujúcich k skvalitneniu tvorby práva, resp. k redukcii jej nedostatkov. Na účely
prezentovaného príspevku, s cieľom neprekročiť povolený počet normostrán, som sa preto zamerala na
problém hypertrofie právnych noriem (nakoľko sa nezameriavam len na zákony, alebo len na
vykonávacie právne predpisy, používam všeobecné označenie), možných príčin jej vzniku a odporúčaní
de lege ferenda.
2

CHARAKTERISTIKA POJMU TVORBA PRÁVA

Ako uviedol E. Barány „tvorba práva je konštitutívnym komponentom či východiskovým bodom
celého zložitého procesu regulácie spoločenských vzťahov prostredníctvom práva. Vytvorením práva sa
akoby uvoľňuje celý mechanizmus usmerňovania správania členov spoločnosti a tým aj ovplyvňovania
2
spoločnosti ako celku.“
K. Klíma poníma tvorbu práva ako obsahovo širokú interdisciplinárnu záležitosť, ktorá vzhľadom
na participáciu zákonodarnej, výkonnej a súdnej moci sa v závislosti od právotvorných subjektov
a metód ich činnosti vnútorne člení, pričom zahŕňa najrôznejšie druhy činnosti, vrátane vydávania

1
2

HODÁS, M. Odstraňovanie kontradiktórnosti noriem v aplikačnej praxi a doktrína racionálneho zákonodarcu, s. 365.
BARÁNY, E. Pojmy dobrého práva, s. 14.
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zákonov, vykonávacích aktov výkonnej moci, súdnych precedensov alebo prijímania normatívnych
3
právnych zmlúv.
Samotný proces tvorby práva predstavuje metódu vládnutia, t. j. koncepčný a cieľavedomý druh
činnosti verejnej moci, ovládaný zásadami „lege artis“, ktorou štát v snahe normotvornej reakcie na
vzniknutú spoločenskú situáciu alebo dosiahnutia určitého cieľa, vytvára normotvorné akty.
Podľa E. Ottovej prebieha buď zdola nahor, t. j. od spoločnosti k štátu, pričom nesie
pomenovanie societálna tvorba práva alebo naopak zhora nadol, t. j. od štátu k spoločnosti, kedy sa
4
jedná o legislatívnu, etatistickú tvorbu práva. Angloamerický typ právnej kultúry charakterizuje
societálna tvorba práva, ktorá závisí od rozhodovacej činnosti súdov v rámci konkrétnych prípadov,
pričom základný prameň práva predstavuje precedens. Tomu sa prikladá väčší význam ako zákonu.
Pre kontinentálny typ právnej kultúry, pod ktorý spadá aj právny poriadok Slovenskej republiky, je
typická etatistická koncepcia tvorby práva s dôrazom kladeným na legislatívny proces. Právo sa odvíja
5
od ústavy a zákonov, t. j. aktov najvyšších orgánov štátnej moci.
3

CHARAKTERISTIKA POJMU HYPERTROFIA

Problém v postindustriálnej spoločnosti dvadsiateho storočia bezpochyby predstavuje
hypertrofia, t. j. kvantita právnych predpisov, v dielach slovenských a českých autorov označovaná aj
6
7
8
9
pojmami „legislatívna smršť“ , „legislatívna lavína“ , „legislatívna záplava“ , resp. „inflácia“ či
10
11
„explózia“ právnych predpisov. Originálny názov, konkrétne „legislatívny orgazmus“ použil M. Bobek.
Vzhľadom na ustálený význam pojmu orgazmus, ako aj jeho definíciu uvedenú v Krátkom slovníku
12
slovenského jazyka však dané označenie nepovažujem za pomenovanie výstižné.
Napriek skutočnosti, že jednotliví autori využívajú pre hypertrofiu právnych predpisov rozličné
názvy, takmer jednohlasne sa zhodujú, že ide o problém výsostne aktuálny. Danú skutočnosť potvrdili
aj slová šéfredaktora redakcie Zbierky zákonov Slovenskej republiky Romana Makaru, podľa ktorého
„v roku 2009 vyšlo v Zbierke zákonov Slovenskej republiky 5912 strán právnych predpisov, pričom
v roku 2010 vyšlo v Zbierke zákonov 7984 strán právnych predpisov, čo predstavuje nárast takmer
13
o 2000 strán.“
4

MOŽNÉ PRÍČINY HYPERTROFIE PRÁVA

V rámci analýzy diel jednotlivých autorov som sa stretla s rôznymi špecifikáciami príčin
hypertrofie práva. Medzi najčastejšie príčiny, resp. medzi príčiny, na ktorých sa zhoduje prevažná
väčšina autorov, možno začleniť nasledovné.
Transformácia právneho poriadku
rvotná príčina legislatívnej smršti pramení z nárastu potreby právnej regulácie, ktorý spôsobil
pokles významu ostatných normatívnych systémov, medzi ktoré sa začleňujú napr. náboženstvo alebo
14
morálka. Práve tie totiž v minulosti regulovali podstatnú časť spoločenských vzťahov. Rast právnej
regulácie podmienila aj potreba normotvornej reflexie dynamicky sa rozvíjajúcich, prípadne
novovznikajúcich záujmov spoločnosti a spoločenských vzťahov.
K trendu legislatívnej záplavy nepochybne prispela náročná a zložitá transformácia
a demokratizácia právneho poriadku, ktorá nastala po novembri 1989 a vyžiadala si „zrušenie
ústavného princípu vedúcej úlohy komunistickej strany a odstránenie záväznosti marxisticko-leninskej
15
ideológie“ , reformu trhového hospodárstva, volebného systému a zakotvenie garancie vymožiteľnosti
16
práv, ktorá bola realizovaná prijatím Listiny základných práv a slobôd. Samotný proces transformácie
právneho poriadku možno podľa S. Capíkovej označiť ako problematický, a to v dôsledku nerozvážnej
3

KLÍMA, K. Teorie veřejné moci (vládnutí), s. 283.
OTTOVÁ, E. Teória práva, s. 142.
GERLOCH, A. Teorie práva, s. 81.
6
Pozri napr. ZOULÍK, F. Úvahy o naší současné legislativě, s. 1-19.
7
Pozri napr. CAPÍKOVÁ, S. Čo spustilo a čo zastaví legislatívnu lavínu? Úvahy nad tvorbou práva, s. 50 - 60.
8
V Nemecku je už od roku 1980 analyzovaná problematika „normatívnej záplavy“.
9
Pozri napr. SVÁK, J. – KUKLIŠ, P. Teória a prax legislatívy, s. 6.
10
Pozri napr. BARANÍK, K. Problémy legislatívneho procesu v Slovenskej republike, s. 94.
11
BOBEK, M. Medvídek Pú v legislativní smršti, s. 126.
12
Vyvrcholenie pohlavného vzrušenia pri pohlavnom styku.
13
HODÁS, M. Odstraňovanie kontradiktórnosti noriem v aplikačnej praxi a doktrína racionálneho zákonodarcu, s. 369.
14
BOBEK, M. Medvídek Pú v legislativní smršti, s. 127. Zároveň uviedol príklad regulácie obchodu s diamantmi v Antverpách. Kým
s diamantmi obchodovala len židovská diaspóra, regulácia neexistovala a vzhľadom na skutočnosť, že urovnávanie vzniknutých
sporov predstavovalo výlučnú záležitosť tejto homogénnej skupiny, nebola ani potrebná. Po tom, ako sa do procesu obchodovania
zapojili Indovia, vyznávajúci odlišné hodnoty, vznikla potreba formálnej regulácie trhu.
15
NIKODÝM, D. K legislatíve po novembri 1989, s. 71.
16
Tamtiež.
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prípravy a následného experimentovania so stabilitou nových právnych predpisov, spôsobených
17
nepripravenosťou vládnej koalície niesť zodpovednosť za chod vecí verejných.
Na tomto mieste sa však neubránim úvahe, že trend legislatívnej smršti je aktuálny aj dnes, t.j.
dvadsaťtri rokov po novembri 1989, čo ma privádza k záveru, že transformácia právneho poriadku
18
nebola a v súčasnosti rozhodne nie je jedinou príčinou normatívnej záplavy.
Aproximácia práva súvisiaca so vstupom SR do EÚ
Proces aproximácie práva, ktorý súvisel so vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie, si
vynútil enormný nárast právnych predpisov. Tie však často pre svoju nedostatočnú kvalitu
a nekoncepčnosť museli byť následne novelizované, čím spôsobili novú vlnu legislatívnej záplavy, ktorú
za príčinu vzniku legislatívnej inflácie považuje D. Nikodým.
V dôsledku vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie je právny poriadok Slovenskej
republiky priamo ovplyvňovaný právom Európskych spoločenstiev a Európskej únie, ktoré v porovnaní
s ním obsahujú odlišné právne pojmy aj samotnú legislatívnu techniku. Popri kladnom unifikačnom
19
prínose pôsobia ako cudzí prvok a narúšajú kompaktnosť vnútroštátneho práva. Následkom vyššie
uvedeného je skutočnosť, že aj osem rokov po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie si ten
vynucuje prijímanie novej právnej úpravy.
V súvislosti s členstvom Slovenskej republiky v Európskej únii súvisí aj problematika ústupu
dominancie zákona v štruktúre prameňov práva v dôsledku presunu ťažiska tvorby práva do
20
podzákonnej normotvorby , ktorú však v dôsledku krátkosti vyhradeného času nebudem bližšie
charakterizovať.
Legislatívny optimizmus alebo právny predpis môže čokoľvek
Napriek vyššie uvedenému sa za hlavnú príčinu legislatívnej smršti považuje legislatívny
21
optimizmus, t. j. v odbornej obci, ako aj v laickej verejnosti rozšírené presvedčenie o schopnosti
subjektov tvorby práva, prostredníctvom prijímania nových alebo úpravou už existujúcich právnych
predpisov, regulovať všetky ľudské vzťahy, ako aj z nich plynúce problémy, vyskytujúce sa v modernej
spoločnosti.
Legislatívny perfekcionizmus a nízka miera abstrakcie právnych predpisov
K ďalším príčinám legislatívnej inflácie možno začleniť nízku mieru abstrakcie a snahu
o perfekcionizmus právnych predpisov, nakoľko „tí, čo tvoria zákony, majú ustavičnú tendenciu dať do
zákonov všetko. Ak sa snažíme do zákona „všetko“ dať, výsledkom je jednak 1/ celkom nezrozumiteľný
zákon a 2/ skutočnosť, že vždy nájdeme niečo, čo sme do zákona dať opomenuli, takže to tam dáme ex
22
post, aby sme zistili, že prax sa opäť posunula inam.“
Extenziou legislatívy sa tak vytvára kolobeh neustálych zmien detailov právnej úpravy. V danej
súvislosti M. Bobek spomína novelizáciu tzv. neperfektných právnych predpisov, ktoré ešte nenadobudli
23
účinnosť alebo platnosť, ale už existuje odôvodnený predpoklad, že budú novelizované. Spomínaný
trend sa javí ako „jednosmerka“ na ceste k čoraz komplexnejšiemu a neprehľadnému právnemu
poriadku, ktorý v dôsledku zníženej zrozumiteľnosti vrcholí nerešpektovaním, resp. obchádzaním
24
právneho poriadku.
Legislatívny perfekcionizmus zároveň „eliminuje priestor nielen pre judikatúru, ale aj pre
25
stabilizovanú rozhodovaciu činnosť“ a opomína vplyv právnej doktríny a praxe. Zámer normotvorcu,
prostredníctvom jedného právneho predpisu regulovať všetky situácie, ktoré môžu nastať v budúcnosti,
je tak v praxi nerealizovateľný, navyše ani ten najpodrobnejší právny predpis nemôže reflektovať
neustály rast úloh štátu, podliehajúcich normatívnej regulácii.
Z. Kůhn sa domnieva, že nízka miera abstrakcie výsledkov normotvornej činnosti odráža
súčasný trend, v zmysle ktorého, čo nie je detailným právnym predpisom, ktorý pripomína návod na
obsluhu elektrického spotrebiča, exaktne definované, neexistuje. S predmetným tvrdením sa stotožňuje
aj F. Zoulík, podľa ktorého kauzistické a utilitaristické ponímanie právneho predpisu nastoľuje stav,
v ktorom „chýbajú pravidlá pre riešenie iných situácii, než tých, ktoré sú v právnom predpise výslovne
26
uvedené.“
17

Porovnaj CAPÍKOVÁ, S. Čo spustilo a čo zastaví legislatívnu lavínu? Úvahy nad tvorbou práva, s. 50 - 60.
Bližšie pozri NIKODÝM, D. K legislatíve po novembri 1989, s. 71.
ZOULÍK, F. Úvaha o naší současné legislativě, s. 9.
20
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21
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Časová nestabilita právnych predpisov
27
S tézou, že „zákony majú byť prejavom práva a nie naopak, že právo je prejavom zákonov“
súvisí problematika časovej nestability a neustále sa zvyšujúcej potreby novelizácie právnych
predpisov. Pritom predmetná problematika sa v minulosti nezaraďovala medzi problémy tvorby práva,
nakoľko politici v 19. storočí všeobecne zdieľali (zo sociologického hľadiska iste nereálnu predstavu), že
28
nový právny predpis bude vzhľadom na svoju dokonalosť platiť „naveky“.
Avšak „kto z legislatívcov 19. storočia by si predstavoval, že predmetom úpravy bude ovzdušie,
voda či pôda, výroba a distribúcia chemických látok, hnojív, krmív, geneticky modifikovaných
organizmov, problematika ochrany spotrebiteľa, atómovej energie, obnoviteľných zdrojov, leteckej
29
dopravy, informačných technológií, umelého oplodnenia, kozmického výskumu a pod.?“ Na rozdiel od
19. storočia, v súčasnosti aj v dôsledku plurality záujmov v spoločnosti, v dôsledku snahy o urýchlenú
reakciu na aktuálny dopyt po právnej úprave a v neposlednom rade v dôsledku existencie ekonomickej
krízy, prevláda trend uspokojovania krátkodobých záujmov a prijímania „dočasných“, resp. „pokusných“
právnych predpisov, ktoré nie sú orientované do budúcnosti. Tie sú následne, v dôsledku svojich chýb,
spoločenskej kritiky či odporu organizovaných záujmov, vyšperkované k absolútnej (ne)dokonalosti
veľkým množstvom noviel.
Aj keď sa F. Cvrček domnieva, že častá novelizácia právnych predpisov v čoraz kratších
30
časových intervaloch nesúvisí s politickou orientáciou vládnucich strán , dovolím si oponovať jeho
názoru, nakoľko si myslím, že príchod každej novej vlády je bezprostredne spätý s procesom
upevňovania jej moci, a to najmä prostredníctvom smršti novelizácií, nevyhnutných k „ozdraveniu“
spoločnosti. Podávanie návrhov noviel zároveň predstavuje prostriedok zvyšovania politickej atraktivity,
nakoľko vyvoláva mylný dojem, že čím viac návrhov príslušný minister alebo poslanec podá, tým vyššia
je miera jeho činnosti.
Na druhej strane považujem za potrebné reflektovať názor F. Zoulíka, ktorý uvádza, že „fakt, že
veľmi skoro dôjde k novelizácii určitého právneho predpisu, nemusí ešte znamenať, že šlo o predpis
31
legislatívne nekvalitný.“ Vo svojej úvahe zároveň vyzdvihuje švédsky právny poriadok, ktorého
úspešné uplatňovanie v slovenských reáliách, ktoré sa vyznačujú potrebou neustálej zmeny, si
32
nedokážem predstaviť.
V spojitosti s novelizáciami právnych predpisov nemožno zabúdať ani na zmenu, resp. úpravu
množstva sprievodných textov, nevyhnutných k interpretácii právneho predpisu, bez ktorých nemožno
očakávať dosiahnutie zamýšľaných cieľov.
Chýbajúca legislatíva či tzv. medzery v práve
V súvislosti s pretrvávajúcou hypertrofiou právnych predpisov a jej príčinou, konkrétne nízkou
mierou abstrakcie právnych predpisov si dovoľujem poukázať na existenciu istého paradoxu, kedy zo
strany odbornej aj laickej verejnosti neutíchajú hlasy, volajúce po novej právnej úprave, nakoľko
súčasnú právnu reguláciu považujú za nepostačujúcu a nespôsobilú poskytnúť riešenie aktuálnym
spoločenským problémom. Vo väčšine prípadov však právna úprava nechýba, pričom problém tkvie v
neschopnosti orgánov aplikujúcich právo, ktoré nedostačujúco plnia svoju úlohu „nachádzania“ práva.
K samotnej problematike (ne)existencie medzier v práve sa pritom v právnej teórii vyskytujú
rozdielne právne názory, pričom v zásade možno vyčleniť dve skupiny. Prvá skupina výskyt medzier
v práve nepopiera, podľa druhej skupiny medzery v práve neexistujú, nakoľko to, čo nie je upravené,
nemožno považovať za právo.
Nízka kvalita právnych predpisov
S príčinami legislatívnej smršti súvisí aj nízka kvalita právnych predpisov, pričom ide o vzťah
nepriamej úmery. Čím rozsiahlejšia je totiž legislatívna smršť, tým nižšia je spravidla kvalita právnych
predpisov. Nakoľko kultúra lex scripta, charakteristická pre slovenský právny poriadok a prezumujúca
jednoduchú poznateľnosť práva čelí v súčasnosti zrodu nových, tak právnych odvetví, ako aj právnych
predpisov, nie je v silách jednotlivca, či už laika alebo odborníka, oboznámiť sa s nimi do takej miery,
aby bol schopný ich aplikovať, resp. aby bol vôbec schopný subsumovať určitý prípad pod konkrétnu
27
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33

právnu normu. Dochádza k znižovaniu miery právnej istoty a garancie ochrany nadobudnutých práv,
nakoľko rešpektovanie zásad „iura novit curia“ a „neznalosť zákona neospravedlňuje“ sa stáva
obtiažnym, ba priamo nemožným. Je skutočne žiaduce, aby pre orientáciu sa v platnom práve existovali
34
nielen špecialisti na jednotlivé právne odvetvia, ale dokonca špecialisti na konkrétne zákony?
I keď v novších dielach P. Mlsnu som sa stretla s názorom, že v súčasnej dobe v dôsledku
spomalenia normotvorného procesu už nemožno hovoriť o legislatívnej smršti, myslím si, že ide
35
o pomerne odvážny názor, s ktorým sa osobne nestotožňujem. Vychádzam pritom len z množstva
zákonov, ktorých bolo k 31. marcu 2011 v Zbierke zákonov vyhlásených viac než 1700, a to vrátane
noviel.
5

ÚVAHY DE LEGE FERENDA

V rámci procesu štúdia podkladov som si položila otázku (a nebola som sama), či vôbec existuje
36
spôsob obmedzenia legislatívnej smršte. M. Bobek na predmetnú otázku odpovedá záporne, pričom
sa negativisticky domnieva, že ani v budúcnosti nemožno očakávať žiadne zásadné zmeny.
S povzdychom a jemným nádychom nostalgie spomína na význam revolúcií a vojen, ako jediného
37
účinného prostriedku (vy)čistenia právneho poriadku.
S názorom M. Bobeka sa vo svojich starších dielach stotožňuje aj P. Mlsna, ktorý označil kritiku
hypertrofie právneho poriadku za „akademické klamanie si do vlastného vrecka, i keď v zásade
38
chcené.“ Napriek tomu som sa zamýšľala nad spôsobom odstránenia, resp. redukcie legislatívnej
smršte.
Konkrétne opatrenie by eventuálne predstavovala novelizácia čl. 87 ods. 1 Ústavy Slovenskej
republiky, ktorá by derogovala právo zákonodarnej iniciatívy jednotlivých poslancov Národnej rady SR,
slúžiace k presadzovaniu politických záujmov a zvyšovaniu politickej atraktivity vo vzťahu k verejnosti a
obchádzajúce legislatívnu iniciatívu vlády, ktorá jediná disponuje odborným zázemím pre tvorbu návrhu
39
zákona. Na druhej strane Ľ. Gajdošíková a P. Mlsna zdôrazňujú, že právo zákonodarnej iniciatívy je
40
vo väčšine prípadov využívané vládou SR a nie jednotlivými poslancami Národnej rady SR, (o čom
svedčia aj štatistické údaje uvedené na internetovej stránke Národnej rady SR), čím by novela čl. 87
ods. 1 Ústavy SR nepredstavovala pomyslenú hrádzu spomaľujúcu legislatívnu záplavu.
Ďalším možným riešením by bolo „sťaženie“ legislatívneho procesu, s cieľom odstrániť
prijímanie „zbytočných“ právnych predpisov a ich frekventovaných a rozsiahlych zmien. A. Gerloch
nachádza východisko v regulácii počiatočných fáz legislatívneho procesu, konkrétne v aplikácii
41
„brzdiaceho efektu“ pri príprave návrhov právnych predpisov. Podobný názor zastáva aj predseda
Najvyššieho správneho súdu Českej republiky J. Baxa, ktorý vyzýva na spomalenie, resp. zastavenie
42
procesu prijímania nových právnych predpisov na určitý čas.
V odbornej obci som sa stretla s návrhom na prijatie zákona o legislatívnom stop-stave. Ako
uvádza P. Mlsna hypertrofiu právnych predpisov, ich legislatívnu kvalitu a neprehľadnosť právneho
poriadku nevyrieši ani precízne formulovaná právna úprava pravidiel legislatívneho procesu. „Naopak
každé porušenie takýchto pravidiel v sebe ukrýva potencionálne riziko pre legitimitu právnych
predpisov, u ktorých by došlo k porušeniu záväzných pravidiel (v krátkosti povedané možnosť
43
namietania rozporu s princípom právneho štátu).“ Domnieva sa, že prostredníctvom právnej úpravy
možno zlepšiť len schému legislatívneho procesu, čo však v konečnom dôsledku vyústi do straty jeho
pružnosti a spôsobilosti urýchlene reagovať na legislatívne chyby, „ktoré sú hodné opravy a ku ktorých
44
úprave je vôľa.“
M. Bobek na margo prijatia návrhu zákona o legislatívnom stop-stave uvádza, že „musí
45
rozosmiať aj medvedíka Pú“. Zákon o legislatívnom stop-stave by sa však podľa neho mal vzťahovať
33
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na legislatívnu právomoc ministerstiev a ostatných orgánov štátnej správy, ktorým by sa stanovila ročná
„legislatívna kvóta“ bez možnosti jej prekročenia, pričom „nevyčerpanú kvótu by bolo možné presunúť
46
na nasledujúce roky a predstavovala by spôsobilý predmet obchodu medzi jednotlivými orgánmi.
S úvahami o potlačení hypertrofie právnych predpisov bezprostredne súvisia aj úvahy o reštrikcii
noviel právneho poriadku. Jednu z možností by predstavovalo pokusné začlenenie novely príslušného
právneho predpisu do právneho poriadku Slovenskej republiky, nasledované analýzou dôsledkov
47
predmetného začlenenia, a to na úrovni jazykovej, terminologickej ako aj legislatívno – technickej.
Taktiež by bolo možné testovať finančné dôsledky prípadného budúceho začlenia do právneho
poriadku, a to najmä z hľadiska právnych derogácií a modifikácií, aktualizácie právnych monografií,
48
učebníc a komentárov k zákonom ako aj vypracovania nových metodických pokynov.
Pozitívne pôsobiacim by bolo aj opatrenie, v zmysle ktorého by možnosť novely zákona pred
uplynutím trojročnej lehoty od jeho prijatia, resp. zmeny, bola viazaná len na súhlas absolútnej väčšiny
Národnej rady SR.
6

ZÁVER

Namiesto záveru si dovoľujem poukázať na výstižný výrok V. Jiránka, ktorý na margo súčasného
neblahého stavu právneho poriadku uviedol, že popri hviezdnom nebi nad ním je to práve právny
49
poriadok, ktorý je spôsobilý napĺňať ho úžasom. Ten sa v súčasnosti vyznačuje množstvom
problémov, pričom predmetný príspevok sa zameral na charakteristiku hypertrofie právnych predpisov,
vyzdvihujúc existenciu nepriamej úmery medzi kvantitou a kvalitou právnych predpisov a poskytujúc
stručný prehľad možných príčin hypertrofie právnych predpisov ako aj úvah smerujúcich k redukcii
prípadne úplnému odstráneniu tohto neblahého trendu. Ako totiž uviedol rímsky klasik Tacite
50
„corruptissima republica plurimae leges“ – je prehnitý štát, ktorý má príliš veľa zákonov.
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SLOVENSKÁ REPUBLIKA A DVOJITÉ ŠTÁTNE OBČIANSTVO
Veronika Perduková
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Právnická fakulta
Abstrakt: Autorka sa v príspevku venuje problematike dvojitého občianstva. V úvode sa venuje
všeobecným otázkam a historickému vývoju s prihliadnutím na medzníkmi vo vývoji štátoobčianskeho
práva na území slovenskej republiky s dôrazom na prípustnosť dvojakého alebo viacnásobného
štátneho občianstva v rokoch 1918 až 1993. V ďalšej časti sa venuje otázke dvojitého občianstva
z pohľadu naturalizácie a z pohľadu straty štátneho občianstva a v závere podáva zhrňujúci pohľad na
túto problematiku a kladie si otázky kam kráča samotný inštitút štátneho občianstva.
Kľúčové slová: občianstvo, dvojité občianstvo, naturalizácia, strata štátneho občianstva
Abstract: The author deals with the issue of dual citizenship. The introduction deals with general issues
and historical developments with regard to the milestones in the development of citizenship of the
Slovak Republic with an emphasis on the admissibility of dual or multiple citizenship in 1918 and 1993.
The next section addresses the issue of dual citizenship from the point of view of the naturalization and
perspective view of loss of nationality and finally gives summary view of this issue and wonders where
he walks alone institute of citizenship
Key words: citizenship, dual citizenship, naturalization, loss of citizenship
1

VZNIK DVOJAKÉHO ALEBO VIACNÁSOBNÉHO ŠTÁTNEHO OBČIANSTVA

Väčšina obyvateľov sveta disponuje len jedným štátnym občianstvom, ktoré spravidla nadobúda
narodením a počas života ho nemení. Napriek tomu existujú osoby, ktoré majú dvojaké alebo
viacnásobné štátne občianstvo. Ide o objektívne daný jav, ktorý znamená stav, keď tá istá osoba má
1
súčasne štátne občianstvo dvoch alebo viacerých štátov. . Inými slovami ide o situáciu, keď je fyzická
osoba považovaná za občana dvoma alebo viacerými štátmi. Hlavnými príčinami vzniku dvojakého
alebo viacnásobného štátneho občianstva sú: zvýšená mobilita osôb, nárast počtu zmiešaných
manželstiev, t.j. každý z manželov má iné štátne občianstvo, uznanie princípu rovnosti manželov, tzn.
že manželstvo nemá automaticky vplyv na štátne občianstvo manželov, ale uľahčuje podmienky
naturalizácie, práva dieťaťa na štátne občianstvo obidvoch rodičov. Uvedené skutočnosti vytvárajú
materiálne predpoklady pre zmenu štátneho občianstva fyzickej osoby počas života a často vedú ku
kolíziám právnych úprav v jednotlivých štátoch. Podľa vnútroštátnych právnych predpisov a noriem
medzinárodného práva si každý štát sám určuje, kto sú jeho štátni občania, pričom je viazaný len
kogentnými normami medzinárodného práva. Nad ich rámec môže regulovať štátoobčianske normy
iných štátov len medzinárodnými zmluvami (najčastejšie o zamedzení vzniku dvojakého občianstva).
Iné prostriedky regulácie prakticky nemá. V dôsledku značne odlišných právnych úprav pritom už pri
narodení môže dochádzať k situáciám, keď dieťa súčasne nadobúda štátne občianstvo podľa právnych
úprav dvoch alebo viacerých štátov a stáva sa tak už v okamihu narodenia bipolitou. Rovnako počas
života môže fyzická osoba rozšíriť počet svojich štátnych príslušnosti v dôsledku trvalého
presťahovania do iného štátu či uzavretia manželstva s cudzincom, samozrejme za predpokladu, že to
umožňujú právne úpravy zainteresovaných štátov. Najčastejšími príkladmi vzniku dvojakého alebo
viacnásobného štátneho občianstva sú: deti narodené na území štátu uplatňujúceho princíp ius soli, ak
domovský štát ich rodičov uplatňuje zásadu ius sanguinis. Dieťa nadobúda občianstvo štátu, v ktorom
sa narodilo, a tiež občianstvo jedného alebo obidvoch rodičov so štátnou príslušnosťou odlišnou od
štátu narodenia; deti narodené rodičom, z ktorých každý ma odlišné štátne občianstvo, ale právne
poriadky obidvoch štátov príslušnosti rodičov sú postavené na princípe ius sanguinis. Dieťa nadobúda
štátne občianstvo obidvoch rodičov; naturalizácia, ak právna úprava štátu, ktorého štátne občianstvo sa
v procese naturalizácie priznáva, nevyžaduje vzdanie sa doterajšieho občianstva, a súčasne právna
úprava štátu, ktorého štátne občianstvo fyzická osoba do okamihu naturalizácia mala, nespája
nadobudnutie cudzieho štátneho občianstva počas života na vlastnú žiadosť so stratou občianstva;
sobášom, ak právna úprava štátu jedného z manželov umožňuje alebo uľahčuje nadobudnutie štátneho
občianstva partnerovi, a súčasne právna úprava štátu partnera nespája nadobudnutie cudzieho
štátneho občianstva sobášom so stratou občianstva. V tomto prípade fyzická osoba nadobúda nové
štátne občianstvo pri zachovaní súčasného.
1

Čl.2b Európskeho dohovoru o štátnom občianstve z roku 1997.
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VÝVOJ PRÁVNEJ ÚPRAVY ŠTÁTNEHO OBČIANSTVA NA SLOVENSKOM ÚZEMÍ DO ROKU
1993 S PRIHLIADNUTÍM NA PROBLEMATIKU DVOJITÉHO ŠTÁTNEHO OBČIANSTVA

Táto časť článku sa zaoberá najdôležitejšími medzníkmi vo vývoji štátoobčianskeho práva
na území slovenskej republiky s dôrazom na prípustnosť dvojakého alebo viacnásobného štátneho
občianstva v rokoch 1918 až 1993, keď sa Slovenská republika vznikom samostatného štátu stala
subjektom medzinárodného verejného práva.
So vznikom Československej republiky v roku 1918 vzniklo aj československé štátne občianstvo.
Vývoj československého štátneho občianstva do roku 1993 môžeme rozčleniť do 3 období: 1.Obdobie
1918 – 1949 – možno vymedziť vznikom Československej republiky dňa 28. 10. 1918 a účinnosťou
ústavného zákona č. 236/1920 Sb., ktorým sa doplňujú a menia doterajšie ustanovenia o nadobúdaní
a strate štátneho občianstva a domovského práva v republike Československej (účinnosť od 16. 7.
1920), ktorý po prvýkrát definoval štátnych občanov vzniknutej Československej republiky, 2. Obdobie
1949 – 1968 - toto obdobie začína účinnosťou zákona č. 194/1949 Sb. dňa 1. 10. 1949 a končí vznikom
federácie na základe ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o Československej federácii a s tým súvisiacim
zákonom č. 165/1968 Zb. o zásadách nadobúdania a straty štátneho občianstva (Československej
socialistickej republiky, Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky s účinnosťou
k 1.01.1969), 3. Obdobie 1968 – 1993 - obdobie účinnosti zákona č. 206/1968 Zb. o nadobúdaní
a strate štátneho občianstva Slovenskej socialistickej republiky (účinnosť od 01.01.1969, zrušený od
15.02.1993) až do vzniku samostatnej Slovenskej republiky.
Ústavný zákon č. 236/1920 Sb., ktorým sa dopĺňajú a menia doterajšie ustanovenia
o nadobúdaní a strate štátneho občianstva a práve domovského v Republike československej. Tento
prvý zákon o štátnom občianstve, presne stanovil, kto je československým občanom, čo bolo vzhľadom
na povojnové usporiadanie novovzniknutých štátov veľmi dôležité. Prvý zákon o československom
štátnom občianstve, ústavný zákon č. 236/1920 Sb. z. a n., upravoval okrem vymedzenia okruhu
československých štátnych občanov v súvislosti so vznikom nového štátu tiež všeobecné zásady
nadobúdania a straty štátneho občianstva. Tieto princípy boli koncipované v súlade s ústavnou zásadou
2
„jediného a jednotného“ československého štátneho občianstva.
Uvedená právna úprava
predstavovala posun k občianskemu ponímaniu štátneho občianstva, avšak pri zachovaní zákazu
dvojakého občianstva, pričom otázka udeľovania štátneho občianstva bola predovšetkým otázkou
policajno-úradnou. Spôsoby nadobúdania a straty štátneho občianstva boli upravené tak, aby sa
v maximálnej miere predchádzalo vzniku dvojakého občianstva u československých občanov. Spôsob
nadobúdania štátneho občianstva zákon upravoval na základe jednoznačne prevažujúceho princípu ius
sanguinis s použitím len niektorých prvkov princípu ius soli.
Etapa rokov 1945 – 1949 vymedzuje obdobie od oslobodenia Československej republiky v roku
1945 až do účinnosti zákona č. 194/1949 Sb. o nadobúdaní a strácaní československého štátneho
občianstva. V uvedenom období (1945-1949) boli vydané aj ďalšie dôležité právne predpisy, ktoré
výrazne ovplyvnili výkon štátnej správy na úseku štátneho občianstva a tým aj nadobúdanie a stratu
československého štátneho občianstva. Ani jedna z týchto úprav však nepripúšťala existenciu dvojitého
štátneho občianstva. Historické zmeny, ku ktorým došlo vo februári 1948, sa prejavili v celom
československom právnom poriadku. Išlo najmä o nový občiansky zákonník a zákon o rodine. Zmeny
samozrejme nastali aj v otázkach týkajúcich sa štátneho občianstva. Národné zhromaždenie
3,
Československej republiky prijalo dňa 9. mája 1948 novú Ústavu ktorá prevzala z Ústavnej listiny
4
z roku 1920 ustanovenie o „jedinom a jednotnom“ československom štátnom občianstve , v duchu
ktorého bol koncipovaný úplne nový zákon č. 194/1949 Sb. o nadobúdaní a strate československého
štátneho občianstva, neskôr novelizovaný zákonom č. 72/1958 Sb. Pozitívom tohto zákona bolo, že
došlo k zjednoteniu právneho stavu v Československej republike, nahradením starých právnych noriem
z obdobia Rakúsko – Uhorska. Treba ešte uviesť, že novela zákona o štátnom občianstve, t.j. zákon č.
72/1958 Sb., novela predpisov o nadobúdaní a strate československého štátneho občianstva, právnu
úpravu založenú zákonom č. 194/1949 Sb. významne nemenila. Väčšie zmeny nepriniesla ani tretia
československá ústava prijatá v roku 1960, ústavný zákon č. 100/1960 Sb. Medzi najvýznamnejšie
zmeny patrí vypustenie formulácie o „jedinom a jednotnom“ československom štátnom občianstve
z jeho znenia.
Do vzniku federácie bolo Československo unitárnym štátom s jediným československým
štátnym občianstvom. Vytvorenie československej federácie znamenalo aj vznik štátneho občianstva
českého a štátneho občianstva slovenského. Ústavný zákon č. 143/1968 Zb. o československej
2

§ 4 Úst 1920.
ústavný zákon č.150/1948 Sb.
Citácia ustanovenia §165 ústavného zákona č.150/1948 Sb., Ústavy Československej republiky: „Státní občanství je
v Československé republice jediné a jednotné.“
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federácií, ktorý nadobudol platnosť 1.1.1969, vychádzal zo zásady prvotnosti štátnych občianstiev
republík (subjektov federácie) a predpokladal vydanie zákona o zásadách nadobúdania a straty
štátneho občianstva jednotlivých republík. Stalo sa tak zákonom č. 165/1968 Zb., ktorý upravil
nadobúdanie štátneho občianstva republík k 1.1.1969 a stanovil zásady nadobúdania a straty štátneho
občianstva Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky. Zákon Českej národnej
rady č. 39/1969 Sb, o nadobúdaní a strate štátneho občianstva Českej socialistickej republiky,
nadobudol účinnosť 8.5.1969. Zákon Slovenskej národnej rady č. 206/1968 Zb., o nadobúdaní a strate
štátneho občianstva Slovenskej socialistickej republiky, nadobudol platnosť 1.1.1969. Republikové
úpravy vychádzali zo zásady prvotnosti republikových občianstiev pred občianstvom federácie. To
znamená, že Československé štátne občianstvo bolo možné nadobudnúť len nadobudnutím občianstva
českého alebo občianstva slovenského. Stratou štátneho občianstva jednej z republík stratil občan
5
súčasne aj štátne občianstvo federácie, ak nenadobudol súčasne štátne občianstvo druhej republiky.
Zmenu v ponímaní vzájomného vzťahu štátneho občianstva federácie a republík priniesol
ústavný zákon č. 125/1970 Zb., ktorý vychádzal z prvotnosti občianstva federácie a novelizáciou článku
5 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii stanovil, že československé štátne
občianstvo je jednotné a že každý československý štátny občan je zároveň občanom Českej
socialistickej republiky alebo Slovenskej socialistickej republiky. Nové znenie článku 5 ústavného
zákona o československej federácii ďalej predpokladalo komplexnú právnu úpravu československého
štátneho občianstva zákonom Federálneho zhromaždenia. Na základe tohto ústavného zákona však
Federálne zhromaždenie zákon o nadobúdaní a strate československého štátneho občianstva nikdy
neprijalo, a tak sa do zániku federácie československé štátne občianstvo nadobúdalo a strácalo
prostredníctvom štátneho občianstva republík podľa zákona ČNR č. 39/1969 Sb.a zákona SNR
č. 206/1968 Zb. Zákony národných rád o štátnom občianstve sa dostali do súladu s ústavou až ďalšou
novelizáciou článku 5 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. prijatou až v roku 1991 ústavným zákonom č.
23/1991 Zb., ktorým sa uvádza Listina základných práv a slobôd.
Zákon č. 165/1968 Zb. stanovil pravidlá pre určenie republikového občianstva tak, aby žiadny
doterajší československý občan bývajúci na území štátu alebo kdekoľvek v zahraničí nestratil
československé štátne občianstvo viazané podľa uvedeného zákona na republikové občianstvo. Na
zamedzenie vzniku dvojakého republikového štátneho občianstva zákon stanovil, že nadobudnutím
6
štátneho občianstva jednej republiky zaniká štátne občianstvo druhej republiky.
Problémom, ktorý sa prejavil až neskôr v súvislosti s určovaním štátneho občianstva občanov
Slovenskej a Českej republiky po rozpade federácie bola tá skutočnosť, že matričné predpisy, predpisy
upravujúce vydávania cestovných dokladov ani predpisy o evidencii obyvateľstva sa počas celej doby
trvania federácie nezmieňovali o republikovom občianstve. Ku dňu rozpadu československej federácie
nebol v občianskych preukazoch ani v cestovných dokladoch československých štátnych občanov
zaznamenaný údaj o republikovom občianstve. Okrem toho slovenské alebo české občianstvo nebolo
7
zaznamenávané ani v matričných knihách a ani v evidencii obyvateľstva. Aj keď sa československí
štátni občania zo zákona stali ku dňu 1.1.1969 aj slovenskými alebo českými občanmi, úrady
na Slovensku a aj v Čechách aplikovali v praxi príslušné normy o určení štátneho občianstva až
v súvislosti s vznikom dvoch samostatných republík po rozpade federácie. Pritom došlo k mnohým
chybám a tak bol občanom často do dokladov zapísaný chybný údaj o štátnom občianstve. Vzhľadom
k uvedeným skutočnostiam bolo veľmi komplikované správne určiť, či určitá osoba nadobudla
k 1.1.1969 zo zákona slovenské štátne občianstvo. Z dôvodu viac ako dvadsaťročného odstupu sa
8
najviac komplikácií vyskytovalo u najmladších občanov.
Revolúcia z novembra 1989 spôsobila spoločenské zmeny, ktoré sa preniesli aj do oblasti
právnej úpravy štátneho občianstva. Problematiku štátneho občianstva upravoval na Slovensku až do
31.12.1992 zákon Slovenskej národnej rady č. 206/1968 Zb., o nadobúdaní a strate štátneho
občianstva Slovenskej socialistickej republiky, doplnený dvoma ďalšími zákonmi, ktoré platnú právnu
úpravu doplňovali a odstraňovali z nej ustanovenia stojace v rozpore s medzinárodnými právnymi
normami a tiež medzinárodne právnymi záväzkami Československa.
Československá republika patrila v rokoch 1918 až 1992 medzi štáty, ktorých právne úpravy
odmietali z princípu dvojaké či viacnásobné občianstvo a jeho existenciu považovali za nežiaduci jav.
Československo sa snažilo vzniku dvojakého občianstva predchádzať nielen ustanoveniami vo
vnútroštátnej legislatíve, ale aj prostredníctvom medzištátnych zmlúv, ktorých bolo podpísaných počas
existencie Československej republiky celkom osem. Podľa obsahu a časového obdobia ich vzniku a tiež
účelu, ktorému slúžili, ich môžeme rozdeliť do dvoch kategórií a to na: dohovor o naturalizácií s USA
z roku 1928, a sedem zmlúv s tzv. socialistickými štátmi o zamedzení vzniku dvojakého občianstva,
5
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ktoré boli postupne podpísané v rokoch 1957 až 1984 (dve zmluvy boli podpísané so ZSSR, potom to
boli zmluvy s Maďarskom, Poľskom, Nemeckou demokratickou republikou, Bulharskom a Mongolskom).
Zmeny politických systémov na území Československa a v susedných okolitých štátoch
po vlnách revolúcií v roku 1989 mali vplyv aj na kreovanie a vývoj inštitútu štátneho občianstva v týchto
štátoch. Po rozdelení Československej federatívnej republiky na dva samostatné zvrchované štáty bolo
potrebné z hľadiska právnych úprav riešiť otázky štátneho nástupníctva a otázky prvotného vymedzenia
občanov. V praxi v obidvoch republikách to spôsobilo nemalé problémy. České a slovenské občianstvo
nevzniklo k 1.1.1993, ale v skutočnosti k 1.1.1969 so vznikom československej federácie. Ku dňu
rozpadu federácie len veľmi malá časť československých štátnych občanov mohla preukazovať
príslušnosť ku jednému zo subjektov federácie. Údaj o republikovom občianstve nebol uvádzaný
v občianskych preukazoch ani v cestovných dokladoch. České alebo slovenské občianstvo nebolo
zaznamenávané ani v matričných knihách alebo v evidencii obyvateľstva. Pojem štátne občianstvo bol
vo vedomí československých štátnych občanov väčšinou zamieňaný s pojmom národnosť, čo vyplývalo
aj z toho, že údaj o národnosti bol v občianskych preukazoch uvádzaný, ale údaj o českom alebo
slovenskom občianstve nie. České alebo slovenské občianstvo nemalo počas federácie žiadny
praktický význam a veľa československých občanov ani nevedelo, že sú súčasne občanmi Českej
republiky alebo Slovenskej republiky. Mnoho rodín až po rozpade Československa zistilo, že sú
štátoobčiansky rozdelené, pretože manželia, súrodenci a v niektorých prípadoch aj rodičia a deti, majú
9
rozdielne štátne občianstvo. Druhotné korektívne pôvodné vymedzenie občanov riešilo vzniknutú
situáciu uspokojivejšie v Slovenskej republike ako v Českej republike, čo vyplýva z porovnania obidvoch
zákonov o štátnom občianstve. Slovenský zákon o štátnom občianstve (č.40/1993 Z.z.) zvolil rovnaké
kritérium pre všeobecné vymedzenie občanov, avšak liberálnejšie formuloval podmienky opcie. Tieto
vôbec neboli viazané na trvalý pobyt žiadateľa, ani jeho trestnú činnosť a boli formulované v duchu
prípustnosti dvojakého občianstva. Podmienky opcie obsiahnuté v českom zákone o občianstve
(č. 40/1993 Sb.), predovšetkým dvojročný pobyt na území ČR a podmienka, aby žiadateľ nebol trestaný
za posledných 5 rokov za úmyselný trestný čin (§ 18 ods. 2 zákona 40/1993 Sb. v pôvodnom znení),
viedli evidentne k snahe zabrániť v získaní štátneho občianstva ČR handicapovaným skupinám
obyvateľstva, najmä ľuďom trestaným a sociálne slabým. To malo nežiaduci dopad na takzvaných
10
"slovenských Rómov", ktorí však často so Slovenskom už nemali žiadne väzby. Zvlášť dramaticky
postihla neliberálna česká úprava zákona o štátnom občianstve deti so slovenským (či žiadnym)
občianstvom v českých detských domovoch. Slovenská právna úprava umožňovala získať občianstvo
SR skutočne voľbou, v ČR sa takzvaná "voľba" rovnala vzhľadom na existenciu rôznych požiadaviek
prakticky takmer žiadosti, čo viedlo k následným novelizáciám zákona. Kým na Slovensku sa otázka
druhotného korektívneho vymedzenia občanov v ďalších novelizáciách zákona č. 40/1993 Z.z. už
neotvárala, v Čechách nebol tento proces jednorazový, ale trval niekoľko rokov.
Na základe právnej legislatívy týkajúcej sa otázok štátneho občianstva prijatej v dôsledku
rozdelenia československej federácie, vznikli tri kategórie osôb s dvojakým štátnym občianstvom
Slovenskej republiky a Českej republiky: Deti narodené po 1. januári 1993 v zmiešaných rodinách alebo
zmiešaným párom, keď jeden rodič má slovenské a druhý české štátne občianstvo, Českí občania
k 31. decembru 1992, ktorí od 1. januára 1993 nadobudli slovenské štátne občianstvo voľbou alebo
naturalizáciou, Slovenskí občania k 31. decembru 1992, s minimálne dvojročným trvalým pobytom
na území Českej republiky, ktorí v období od 11. novembra 1993 do 30. júna 1994 nadobudli české
štátne občianstvo prehlásením podľa českého novelizovaného zákona č. 272/1993 Sb. (t.j. slovenskí
občania narodení do 31.decembra 1933 a slovenskí občania narodení do 31.decembra 1939 s aspoň
jedným českým rodičom).
K 1. januáru 1993 sa Slovenská a Česká republika (SR a ČR) vznikom dvoch samostatných
zvrchovaných štátov stali aj samostatnými subjektmi medzinárodného verejného práva. Riadený proces
rozdelenia spoločnej federácie sa stal takmer vzorom pre podobné delenia mnohonárodnostných štátov
11
v budúcnosti. Tento proces bol naplánovaný so značným predstihom, čo poskytovalo dostatok času
na prípravu a právne ošetrenie najdôležitejších sprievodných javov. Vďaka tomu mohla hneď od 1.
januára 1993 vstúpiť do platnosti nová ústava, Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb.,
a od 15. februára 1993 nadobudol účinnosť aj úplne nový zákon týkajúci sa nadobúdania a straty
slovenského štátneho občianstva, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z.z., o štátnom
občianstve Slovenskej republiky.
V tejto problematike je tiež dôležité uviesť, že v súvislosti s rozdelením československej
federácie nebola podpísaná medzištátna zmluva o úprave štátneho občianstva medzi Českou
a Slovenskou republikou, čo viedlo neskôr k značne odlišným ustanoveniam v českom a slovenskom
zákone o občianstve a k zjavnej odlišnosti v úprave štátoobčianskych otázok v právnych poriadkoch
9
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10
11
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obidvoch štátov a v konečnom dôsledku tiež ku vzniku dvojakého občianstva českých občanov, ktorí po
1.1.1993 nadobudli slovenské štátne občianstvo a súčasne k zachovaniu princípu „jediného“ občianstva
u väčšiny slovenských občanov, ktorí po 1.1.1993 nadobudli české štátne občianstvo.
Potreba novej právnej úpravy štátneho občianstva Slovenskej republiky po politickospoločenských zmenách v roku 1992 vyplývala z čl. 5 Ústavy Slovenskej republiky a ústavného zákona
č.143/1968 Zb. o vzniku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. Osobitná právna úprava
Slovenskej republiky je dôsledkom neúspešných rokovaní o vzájomnom riešení otázok štátneho
občianstva formou zmlúv medzí Slovenskou republikou a Českou republikou, keď ich riešenia sa
nepodarilo zosúladiť, nakoľko sa predstavy o riešení štátneho občianstva jednotlivých republík
navzájom rozchádzali v hlavných zásadách týkajúcich sa predovšetkým otázok dvojakého štátneho
občianstva. Preto podľa dohody vlády Slovenskej republiky s vládou Českej republiky si riešila túto
problematiku každá republika osobitne vlastnou právnou úpravou. Česká národná rada považovala
dvojaké štátne občianstvo za nežiaduci jav a prijala štátoobčiansku úpravu Českej republiky na princípe
výhradne jediného štátneho občianstva. Zákonodarcom Slovenskej republiky dvojaké štátne občianstvo
slovenských občanov neprekážalo a z tohto pohľadu bola právna úprava týkajúca sa úpravy otázok
12
štátneho občianstva Slovenskej republiky oveľa liberálnejšia.
Nový zákon č. 40/1993 Z.z., o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších
13
predpisov (ďalej aj zákon o štátnom občianstve alebo len zákon) , ktorý nadobudol účinnosť 15.2.1993,
komplexne upravuje podmienky pre nadobudnutie a udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky,
podmienky straty a osvedčovania štátneho občianstva a tiež upravuje priestupky na úseku štátneho
občianstva Slovenskej republiky.
3

DVOJAKÉ OBČIANSTVO Z POHĽADU NATURALIZÁCIE

Dvojaké alebo viacnásobné občianstvo je stav, keď osobu považuje viac ako jeden štát
za svojho občana. Podľa tradičného ponímania je tento stav dôsledkom nedokonalej harmonizácie
národných štátoobčianskych predpisov. Z iného, modernejšieho pohľadu, je dvojité občianstvo skôr
právnym vyjadrením či dôsledkom skutočnosti, že jedna osoba má skutočné a trvalé putá k niekoľkým
štátom.
Postoj štátov k dvojitému občianstvu prešiel za posledných 20 rokov hlbokou transformáciou.
Podľa údajov britského ministerstva vnútra uznáva v súčasnej dobe dvojaké občianstvo viac ako
14
polovica krajín sveta. K liberálnejšiemu postoju k dvojakému občianstvu siahajú postupne aj krajiny,
ktoré uprednostňovali zásady jedného občianstva. Tieto postoje vychádzajú predovšetkým z realistickej
snahy o zjednodušenie naturalizácie cudzincov, ktorí sa už v krajine usídlili a pre ktorých nie je
z rôznych dôvodov jednoduché, aby sa svojho pôvodného občianstva vzdali.
Otázka dvojitého štátneho občianstva vystupuje v dvoch odlišných súvislostiach: 1. Je
nadobudnutie cudzieho občianstva spojené so stratou pôvodného občianstva? 2. Môže cudzinec
nadobudnúť občianstvo hostiteľskej krajiny ako druhé občianstvo?
Z hľadiska naturalizácie nás bude zaujímať predovšetkým riešenie druhej otázky v právnych
predpisoch jednotlivých krajín, pretože požiadavku na ukončenie predchádzajúceho štátoobčianskeho
pomeru alebo jej absenciu môžeme považovať za jedno z kritérií naturalizácie.
Tolerancia dvojakého občianstva bola uplatňovaná v slovenskom zákone v podmienkach
naturalizácie cudzincov od začiatku. Už v pôvodnom zákone o štátnom občianstve bolo v §7 ods.2
písm.b) stanovené, že je v prospech žiadateľa, pokiaľ nemá iné štátne občianstvo alebo pokiaľ urobil
právne úkony smerujúce k jeho strate či zániku. To znamená, že sa nevyžadovala povinnosť
preukazovať stratu občianstva a predloženie takýchto dokladov len uľahčovalo proces jeho udelenia.
Ustanovenie na preukazovanie právneho úkonu smerujúceho k strate alebo zániku doterajšieho
štátneho občianstva bolo však novelizáciou pôvodného zákona prevedenou zákonom č. 265/2005 Z.z.
zo zákona úplne vypustené, čo bolo na prospech žiadateľa o štátne občianstvo Slovenskej republiky
v zmysle článku 4 písm. b) Európskeho dohovoru o občianstve, v ktorom sa upravuje princíp
predchádzania stavu bezdomovectva. Ak by žiadateľ na základe úkonu podľa ustanovenia §7 odst.2
písm.b) pôvodného zákona o občianstve prišiel o doterajšie občianstvo, pričom by mu štátne občianstvo
12

Tu je potrebné poznamenať, že Zákon č. 40/1993 Sb., o nadobúdaní a strate štátneho občianstva Českej republiky bol doteraz
novelizovaný sedemkrát zákonmi č. 272/1993 Sb., č. 140/1995 Sb., č. 139/1996 Sb., č. 194/1999 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 357/2003
Sb. a č. 413/2005 Sb. Vzhľadom na značný počet novelizácií uvedeného zákona je zrejmé, že zákon prešiel značným vývojom,
hlavne čo sa týka tretej časti obsahujúcej zvláštne ustanovenia o štátnom občianstve Českej republiky v súvislosti so zánikom ČSFR.
Otázky týkajúce sa štátneho občianstva v súvislosti so zánikom ČSFR sa stali v ČR predmetom niekoľkých rozhodnutí Ústavného
súdu a samotný zákon sa stal predmetom aj medzinárodnej kritiky (UNHCR, Senát Spojených štátov amerických) a kritiky českých
občianskych združení (Český helsinský výbor, Český spolok na Slovensku). Český zákon neustále rieši otázku dvojitého občianstva
čechov a slovák. Slovenský zákon sa otázkou dvojitého občianstva nezaoberal až do prijatia zákona č. 250/2010 Z. z, ktorou sa
novelizuje zákon o štátnom občianstve.
13
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky (zo dňa 19. januára 1993) č. 40/1993 Z.z.
14
BARŠOVÁ, A.: Vícečetné státní občanství. Sociálni inkluze, 2003, č.9, Masarykova univerzita v Brne.
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Slovenskej republiky nebolo udelené, dostal by sa do stavu bez štátnej príslušnosti. Z dôvodu
vytvorenia čo najlepších podmienok pre dodržiavanie tohto princípu bolo preto potrebné toto
15
ustanovenie vypustiť. Pretože preukazovanie právneho úkonu smerujúceho k strate alebo zániku
doterajšieho štátneho občianstva nie je v slovenskom zákone o občianstve vyžadované pre žiadnu
skupinu žiadateľov, môžeme konštatovať, že slovenský právny poriadok z hľadiska podmienok
naturalizácie pripúšťa aj súbežný výkon dvojakého alebo viacnásobného štátneho občianstva a tak
reflektuje celosvetový trend v tomto smere. Významne sa však postoj Slovenska voči otázke dvojakého
občianstva zmenil v súvislosti s nadobudnutím cudzieho občianstva slovenskými občanmi na základe
výslovného prejavu vôle (pozri nižšie).
Český zákon o štátnom občianstve je postavený na princípe jedného štátneho občianstva
a z neho vychádza aj pri naturalizácií cudzincov. Podľa §7 ods.1 písm. b) zákona č. 40/1993 Sb.
o nabývaní a pozbývaní státniho občanství České republiky platí, že cudzinec žiadajúci o štátne
občianstvo ČR musí k žiadosti pripojiť doklad o tom, že nadobudnutím štátneho občianstva ČR stratí
súčasné štátne občianstvo alebo pripojiť doklad o strate doterajšieho štátneho občianstva. Požiadavka
neplatí pre bezdomovcov alebo osoby s priznaným postavením utečenca. Túto podmienku môže
16
Ministerstvo vnútra ČR prepáčiť len vo veľmi špecifických prípadoch (§11 ods.2).
4

DVOJITÉ OBČIANSTVO Z POHĽADU STRATY ŠTÁTNEHO OBČIANSTVA

Zákon o štátnom občianstve Slovenskej republiky od svojej účinnosti v roku 1993 až do prijatia
zákona č. 250/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/ 1993 Z. z. o štátnom občianstve SR
poznal iba jeden spôsob straty občianstva, ktorým je prepustenie zo štátneho zväzku na vlastnú žiadosť
(§ 9 ods. 1 písm. a) zákona). Tento spôsob zániku štátneho občianstva predpokladá resp. vyžaduje
slobodný prejav vôle občana smerujúci k zániku štátneho občianstva. Novela zákona o štátnom
občianstve (z. č. 250/ 2010 Z. z.) s účinnosťou od 17. júla 2010 zaviedla ďalší spôsob straty
slovenského občianstva. Súčasťou slovenskej právnej úpravy sa prostredníctvom uvedeného zákona
stal inštitút straty štátneho občianstva zo zákona ako dôsledok dobrovoľného nadobudnutia štátneho
17
občianstva iného štátu.
Slovenská republika do svojej právnej úpravy zaviedla všeobecne uznávanú a aj inými štátmi
aplikovanú zásadu, podľa ktorej dobrovoľné nadobudnutie štátneho občianstva cudzieho štátu je
dôvodom na stratu pôvodného štátneho občianstva zo zákona.
So stratou štátneho občianstva SR zákon spája zánik štátnozamestnaneckých pomerov,
služobných pomerov, funkcií, zamestnaní či povolaní, ktorých výkon je podmienený štátnym
občianstvom SR. Súčasne so stratou občianstva zaniká aj oprávnenie na oboznamovanie sa
18
s utajovanými skutočnosťami. Európsky dohovor umožňuje stratu občianstva zo zákona v prípade
dobrovoľného nadobudnutia ďalšieho občianstva a neobmedzuje zmluvné štáty v zavedení tohto
inštitútu do svojich právnych úprav o štátnom občianstve (čl. 15 Dohovoru). Potvrdením toho je
skutočnosť, že tento spôsob straty štátneho občianstva je vlastný aj právnym úpravám iných štátov
19
20
21
22
(napr. Dánsko, Holandsko, Rakúsko či Česká republika) . Na základe uvedeného možno
konštatovať, že slovenský zákonodarca úpravou inštitútu straty občianstva ex lege (v prípade
dobrovoľného nadobudnutia cudzieho štátneho občianstva) rešpektoval princípy a pravidlá
medzinárodného práva a je s nimi v súlade. Nová právna úprava (z. č. 250/2010 Z. z.) a ňou zavedená
15

BARGEROVÁ, Z.: Nadobúdanie občianstva Slovenskej republiky. Urad IOM Medzinarodnej organizacie pre migraciu, Bratislava
2008.
Novelizácia zákona o štátnom občianstve ČR (zákona 40/1993 Sb.) prevedená zákonom č.413/2005 Sb. rozšírila §11 ods. 2
o ďalšie špecifické prípady, ktoré predstavujú výnimku z podmienky dokladovania straty doterajšieho štátneho občianstva žiadateľa,
bližšie pozri zákon č. 40/1993 Sb. o nabývaní a pozbývaní státniho občanství České republiky.
17
Ustanovenie § 9 ods. 1 zákona č. 40/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov hovorí: „ Štátne občianstvo Slovenskej republiky
možno stratiť : a) prepustením zo štátneho zväzku SR na vlastnú žiadosť; b) nadobudnutím cudzieho štátneho občianstva na základe
výslovného prejavu vôle“.
18
§ 9 ods. 21 a ods. 21 zákona o štátnom občianstve. Tu vzniká priestor, pozastaviť sa nad jednou otázkou. Faktom je, že funkcia
sudcu ústavného súdu, všeobecného súdu, generálneho prokurátora etc. Ak zanikne štátne občianstvo týmto funkcionárom ex lege
(na základe ich výslovného prejavu vôle), prakticky slovenské orgány o tom vôbec nemusia vedieť aj niekoľko rokov, nakoľko zákon
o štátnom občianstve uzákoňuje síce oznamovaciu povinnosť straty štátneho občianstva ex lege, ale neoznámením tejto skutočnosti
sa páchateľ dopúšťa „len“ priestupku za ktorí hrozí pokuta vo výške .Ak takáto osoba bude naďalej vykonávať svoju funkciu a to aj
napriek tomu, že podľa zákona ich funkcia už zanikla. Tak napr. bude sudcovskú funkciu vykonávať osoba, ktorá už nie je sudcom.
Potom tu vzniká otázka, čo s právnymi aktmi, ktoré takáto osoba vydala?
19
Consilidated Act on Danisch natinality No. 422/2004 Oddiel 7 : Dánske občianstvo stráca 1. osoba, ktorá nadobúda cudziu štátnu
príslušnosť na základe žiadosti alebo výslovného súhlasu.
20
Netherland Nationality act ( 19.12. 1984) Oddiel 15 : Osoba, ktorá je plnoletá stráca holandské štátne občianstvo nadobudnutím
inej štátnej príslušnosti z vlastnej slobodnej vôle.
21
Bundesgesetz über die österreichische Staatsbürgerschaft BGBI Nr. 311/1985, Oddiel III. § 26 : Rakúske občianstvo sa stráca
získaním cudzej štátnej príslušnosti
22
Zákon č. 40/1993 Sb. O nabývaní a pozbývaní státniho občanstva ČR ; § 13 : Státní občanství ČR se pozbýva b) nabytím cizího
státniho občanství na základe výslovního projevu vůle.
16
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strata štátneho občianstva ex lege vyvolala na Slovensku širokú spoločensko-politickú a v menšej miere
aj odbornú odozvu i pochybnosti o súlade takejto úpravy s čl. 5 ods. 2 Ústavy SR. Teda pochybnosti či
nejde o prípad odňatia slovenského občianstva proti vôli občana, čo ústava v citovanom ustanovení
23
nedovoľuje. Po parlamentných voľbách v júni 2010 sa rozbehli viaceré legislatívne iniciatívy
pochádzajúce od opozičných ale aj koaličných politických subjektov, smerujúce k zrušeniu inštitútu
24
straty štátneho občianstva ex lege alebo aspoň k zmierneniu jeho možných následkov. Doposiaľ
zostáva v platnosti a účinnosti riešenie, ktoré možno považovať za prísnejšie ale v porovnaní s právnou
úpravou i s praxou iných štátov za štandardné, súladné aj s medzinárodnými záväzkami Slovenskej
republiky a osvedčené ako relatívne účinný spôsob brániaci nárastu bipolitizmu.
5

ZÁVER

V otázkach bipatritizmu Európsky dohovor odzrkadľuje vtedajší trend narastajúcej migrácie
ekonomickej alebo prvotne aj politickej a potrebu uľahčenia voľného pohybu osôb najmä pod tlakom
budovania jednotného trhu. Oproti predchádzajúcim tendenciám Rady Európy uprednostňovať zásadu
jedného štátneho občianstva (60 roky 20. storočia) je Európsky dohovor (z r. 1997) voči viacnásobnému
občianstvu značne zmierlivý. Za negatívny trend považujeme nárast dvojakého či viacnásobného
štátneho občianstva, ktoré vzniká nie zo zákona (narodením či manželstvom) ale udelením
(naturalizáciou). Prisťahovalci, ktorí sa rozhodnú stať sa občanmi naturalizáciou tak robia spravidla nie
preto, že je tak možné získať významné práva a výsady (práva a slobody vrátane sociálnych sa až na
výnimky dnes priznávajú občanom i prisťahovalcom, sú prakticky rovnaké s výnimkou zastávať niektoré
alebo všetky verejné funkcie, niektoré povolania, čiastočne aj práva volebného a povinnosti slúžiť
v ozbrojených silách) ale preto, aby tým prejavili svoju príslušnosť a lo-jalitu ku krajine v ktorej žijú. To je
zmysel naturalizácie a potvrdenie významu štátneho občianstva ako systému záväzkov a väzieb
potvrdzujúcich zavŕšenie integrácie jednotlivca (prisťahovalca) do spoločenstva občanov nového štátu.
Prirodzene aj tu nemožno vylúčiť snahu jednotlivca o dvojaké občianstvo, t. j. úsilie zachovať si
pôvodné občianstvo a zároveň udelením získať nové občianstvo iného štátu, v ktorom teraz žijú.
V týchto prípadoch je vecou právnej úpravy nového štátu, či táto bude tolerovať ponechanie pôvodného
občianstva a či rozhodne o udelení druhého občianstva. Udeľovanie štátneho občianstva by totiž
nemalo viesť k nárastu počtu tzv. zberateľov ďalších cestovných pasov ( pasové občianstvo).
Negatívom bipatritizmu je dilema v otázke lojality občana k dvom alebo viacerým štátom súčasne. Do
akej miery je taký občan verný svojim štátom ? A aká môže byť dôvera štátu voči takému „ občanovi“ ?
Načo je potom občianstvo užitočné ? nastoľuje sa otázka kam kráča tento inštitút a či je resp. bude v
dnes tradičnom a prevažujúcom chápaní udržateľný a či práva a povinnosti viazané tradične na štátne
občianstvo nebude treba viazať na iný inštitút.
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ÚSTAVNÝ ROZMER REGULOVANÉHO NÁJOMNÉHO
V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
Juraj Lamačka
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá problematikou regulovaného nájomného. Skúmanej problematiky sa
dotýka jednak z hľadiska naplnenia ústavných podmienok obmedzenia vlastníka bytu s regulovaným
nájomným, ale aj z hľadiska skúmania podmienok obmedzenia v zmysle Dodatkového protokolu č. 1
k Európskemu dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd s dôrazom na príslušnú
judikatúru štrasburského súdu. V nadväznosti na ústavné vymedzenie sa v príspevku rozširuje
skúmaná problematika aj na zákonnú úpravu, ktorá v novej právnej kvalite upravila vzťahy
prenajímateľa a nájomcu pri bytoch s regulovaným nájomným.
Kľúčové slová: vlastnícke právo, majetok, nájom, regulované nájomné
Abstract: This contribution deals with the matter of regulated rent. It is focused on fulfilling of the
constitutional conditions of restriction of the flat owner with the regulated rent as well as on examination
of conditions of restriction according to the Additional Protocol No. 1 to the European Convention for the
Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms with emphasis on relevant case law of the
court in Strasbourg. Following the constitutional definition this contribution extends examinated matter
also to statutary regulation which regulated relations between lessor and lessee of the flats with the
regulated rent in a new legal quality.
Key words: property law, property, rent, regulated rent

1

ÚVOD

Vlastnícke právo predstavuje jeden z najvýznamnejších inštitútov súkromného práva, ktorý je
nevyhnutne spätý so samotnou existenciou každej jednotlivej fyzickej a právnickej osoby. Tento inštitút
sa neustále vyvíja a prispôsobuje potrebám modernej spoločnosti. Tak ako v deväťdesiatych rokoch
dvadsiateho storočia reagoval normotvorca na zmenu spoločenskej a politickej situácie prijatím
viacerých právnych predpisov, predmetom ktorých bolo zrovnoprávnenie všetkých foriem vlastníctva
1
a odstránenie rôznych majetkových krívd, tak aj v súčasnej dobe vyvstala potreba, aby zákonodarca
patričným spôsobom reflektoval v parciálnych otázkach na stále „nedoriešené“ výsledky svojej
predchádzajúcej legislatívnej činnosti. Za jeden z takýchto restov normotvorcu považujem aj otázku
regulácie nájomného, ktorá spadá pod vymedzenie predmetu vlastníckeho práva v zmysle čl. 20 Ústavy
Slovenskej republiky, ako aj čl. 1 Dodatkového protokolu č. 1 k Európskemu dohovoru o ochrane
ľudských práv a základných slobôd. Tým problematika regulovaného nájomného získava svoj ústavný
rozmer.
2

ÚSTAVNÝ RÁMEC REGULOVANÉHO NÁJOMNÉHO

Vychádzajúc z čl. 20 ods. 1 druhá veta Ústavy Slovenskej republiky, vlastnícke právo všetkých
2
vlastníkov má rovnaký zákonom určený obsah. Pokiaľ obsahom právnych vzťahov rozumieme
3
oprávnenia a právne povinnosti subjektov týchto vzťahov, potom obsahom vlastníckych vzťahov na
strane vlastníka je jeho oprávnenie, v duchu rímskoprávnej koncepcie, predmet svojho vlastníctva
držať, užívať a požívať jeho plody a úžitky a disponovať s ním, a to samostatne a nezávisle od vôle

1

Pozri napr. ústavný zákon č. 100/1990 Zb. ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 100/1960 Zb. Ústava Československej
federatívnej republiky a ústavný zákon č. 143/1968 Zb. o československej federácii, zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov
niektorých majetkových krívd v znení neskorších predpisov, zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších
predpisov a pod.
2
Obdobne aj nález Ústavného súdu Slovenskej republiky zo dňa 03.04.1996, sp. zn.: PL. ÚS 38/95.
3
Prusák, J.: Teória práva. Bratislava: VO PF UK, 2001, s. 285
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iného subjektu. Zároveň ale je to aj povinnosť vlastníka vyplývajúca z ústavnej dikcie, že vlastníctvo
4
zaväzuje.
Začiatkom deväťdesiatych rokov bol prostredníctvom tzv. reštitučných zákonov navrátený
súkromný majetok pôvodným vlastníkom, o ktorý prišli v procese znárodňovania za bývalého
spoločensko – politického zriadenia. Týmto spôsobom sa do vlastníctva pôvodných vlastníkov, resp. ich
právnych nástupcov, dostali aj domy s bytmi obývanými „pôvodnými“ nájomcami, ktorí k týmto bytom
nadobudli od štátu právo osobného užívania, ktoré sa neskôr, podľa § 871 ods. 1 a 4 Občianskeho
zákonníka, zmenilo zo zákona na nájom na dobu neurčitú. Z prvotného pohľadu sa jedná o klasický
nájomný vzťah medzi prenajímateľom a nájomcom. Osobitosť tohto vzťahu však spočíva práve v jeho
obsahu, keďže z neho vyplývajúce oprávnenia boli, resp. sú už viac ako dvadsať rokov, výrazne
modifikované v neprospech prenajímateľa najmä tým, že dochádza k obmedzeniu možnosti vlastníka
požadovať od nájomcu trhovú výšku nájmu.
Problém regulovaného nájomného vzniká vtedy, pokiaľ medzi vlastníkom bytu a nájomcom
nedôjde k dohode ohľadom vzájomne akceptovateľnej výšky nájmu. V takom prípade môže vlastník
5
požadovať len tzv. regulovanú cenu nájomného vo výške určenej právnym predpisom. Keďže
regulované nájomné je niekoľkokrát nižšie ako trhová výška nájmu, vlastníci bytu, resp. vlastníci
viacerých bytov alebo aj celých obytných domov sa dostávajú do situácie, ktorá im neumožňuje získať
z prenájmu dostatočné množstvo finančných prostriedkov k tomu, aby si mohli plniť svoje povinnosti
vyplývajúce im z osobitných právnych predpisov, a to najmä povinnosť na vlastné náklady vykonávať
na byte, resp. budove potrebné opravy a rekonštrukcie a chrániť je tak pred „schátraním“. Na druhej
strane však je potrebné si uvedomiť, že mnohí nájomníci v týchto bytoch strávili podstatnú časť svojho
života a za toto obdobie do bytu investovali nemalú časť vlastných finančných prostriedkov. Keďže sa
často jedná o ľudí, ktorí nemajú dostatočné príjmy na to, aby si vedeli zaobstarať iné vhodné bývanie,
vyžadovala sa ingerencia zo strany štátu tým spôsobom, že vlastníci bytov s regulovaným nájomným sa
obmedzili naznačeným spôsobom. Ochrana nájmu v zmysle ustanovení občianskeho zákonníka
a regulácia cien nájmu na strane jednej a snaha vlastníkov plnohodnotne uplatniť si svoje vlastnícke
6
právo na strane druhej, sa tak dostali do vzájomného protikladu.
Právna situácia regulovaného nájomného sa stala tiež predmetom rozhodovacej činnosti
Ústavného súdu Slovenskej republiky. Generálny prokurátor svojim návrhom na začatie konania
o súlade právnych predpisov zo dňa 21.03.2007, okrem iného, navrhol posúdiť súlad Výnosu
Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky zo dňa 22.12.2003 č. V-1/2003
o regulácii cien nájmu bytov s čl. 1 ods. 1 prvou vetou, s čl. 13 ods. 4, čl. 20 ods. 4 a ďalšími
7
konkrétnymi článkami Ústavy Slovenskej republiky. V časti návrhu týkajúceho sa priamo obsahu
regulovaného nájomného generálny prokurátor uviedol, že povinnosť podriadiť sa regulovaným cenám
nájmu zakladá pre prenajímateľov nútené obmedzenie vlastníckeho práva, pretože im neumožňuje
dojednať cenu nájmu bytu podľa ich vlastnej úvahy, pričom pre nich ostávajú zachované všetky
povinnosti prenajímateľa, a to najmä tie, ktoré sa týkajú vynakladania vlastných finančných prostriedkov
na údržbu a prevádzku obytných domov, v ktorých sa prenajímané byty nachádzajú. Ako pochybnú
označil aj nevyhnutnosť zásahu do vlastníckych práv prenajímateľov a existenciu verejného záujmu,
keďže napadnutý výnos sa nevzťahoval na všetkých prenajímateľov v rovnakej miere, čo pôsobilo
diskriminačne. Z dôvodu absencie akejkoľvek náhrady pre tých prenajímateľov bytov, na ktorých sa
vzťahovalo regulované nájomné, posúdil generálny prokurátor napadnutý výnos ako nesúladný s čl. 20
ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky, ktorý upravuje podmienky núteného obmedzenia vlastníckeho
práva, resp. vyvlastnenia.
S prihliadnutím na podrobné a vecne správne vyjadrenie vlády k návrhu generálneho
prokurátora, v ktorom vláda argumentovala najmä oprávnením dotknutého ministerstva samotný výnos
vydať, však vzal generálny prokurátor svoj návrh späť.

3

RELEVANTNÉ POSÚDENIE REGULOVANÉHO NÁJOMNÉHO „OČAMI“ JUDIKATÚRY

Napriek skutočnosti, že v súčasnom období absentuje judikatúra Európskeho súdu pre ľudské
práva v predmetnej veci, v ktorej by bola žalovaným subjektom Slovenská republika, vyžaduje sa
4

Svák, J. In. Svák, J. – Cibulka, Ľ.: Ústavné právo Slovenskej republiky. Osobitná časť. 4. Vydanie. Bratislava: EUROKÓDEX, 2009,
s. 210
5
Výšku tzv. regulovaného nájomného upravovali viaceré právne predpisy, z ktorých aktuálnym je opatrenie Ministerstva financií
Slovenskej republiky č. 01/R/2008 o regulácii cien nájmu bytov v znení opatrení č. 02/R/2008 a č. 01/R/2011.
6
Bližšie pozri všeobecnú časť dôvodovej správy k zákonu č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých
nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších
predpisov.
7
Znenie samotného návrhu podľa čl. 125 Ústavy Slovenskej republiky, ako aj jeho zmeny a doplnkov je prístupné na internetovom
sídle Ústavného súdu Slovenskej republiky k rozhodnutiu zo dňa 08.04.2009, sp. zn.: PL. ÚS 128/07.
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uviesť, že judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva sa dotýka regulovaného nájomného v prípade
sťažovateľov z iných štátov Rady Európy.
Pri posúdení odôvodnenosti zásahu do práva pokojne užívať majetok je potrebné vychádzať
z príslušnej judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva. Jedným z najvýznamnejších rozhodnutí
v priestore ochrany vlastníctva je rozhodnutie Sporrong a Loennroth proti Švédsku, v ktorom sa Súd
zaoberal tzv. de facto vyvlastnením a v ktorom konštruoval v súčasnosti uznávaný a využívaný pohľad
na spôsob a ochranu vlastníckeho práva zo strany štrasburských orgánov ochrany práva. Na margo
8
obsahu čl. 1 protokolu Európsky súd pre ľudské práva uviedol, že tento článok obsahuje tri odlišné
normy; prvá zakotvuje princíp rešpektovania majetku (pokojné užívanie majetku); druhá predvída
zbavenie majetku a podrobuje ho určitým podmienkam; tretia uznáva právo zmluvných strán, mimo
iného, upraviť užívanie majetku v súlade so všeobecným záujmom. Druhá a tretia norma pritom musia
byť interpretované vo svetle princípov prvej normy. Súd sa musí uistiť o aplikovateľnosti druhej a tretej
9
normy ešte skôr ako sa vysloví k dodržiavaniu prvej normy.
Z hľadiska posúdenia zásahu regulovaného nájomného do práv prenajímateľov je relevantné
vziať v dotaz najmä tretie z vyššie uvedených pravidiel, t.j. či opatrenia stavajúce do protikladu záujmy
nájomcov a prenajímateľov boli prijaté vo všeobecnom záujme. Európsky súd pre ľudské práva k pojmu
verejný záujem viackrát zdôraznil, že pre účely posúdenia toho, čo je verejným záujmom, sú priamo
oprávnené vnútroštátne orgány, a to vďaka priamej vedomosti o svojej spoločnosti a jej potrebách. Majú
10
preto v zásade lepšie postavenie ako medzinárodný sudca. Posudzovanie verejného záujmu, ako
nevyhnutnej podmienky zásahu do práva vlastniť majetok, je teda budované na princípe blízkosti
a bezprostrednosti jeho posúdenia. Takéto odôvodnenie je logické. Totiž vnútroštátny súd pri
posudzovaní čo je verejný záujem, resp. verejná potreba v tom - ktorom štáte, vie túto otázku vždy
posúdiť vhodnejšie a lepšie ako sudca medzinárodný, ktorý koná a rozhoduje zväčša výlučne na
základe predložených listín bez bezprostrednej vedomosti a znalosti spoločenského prostredia
a všetkých vnútroštátnych predpisov, zvyklostí a judikatúry. Absentuje tu teda interakcia priameho
posúdenia skutkového stavu. Obdobne judikoval Európsky súd pre ľudské práva aj v prípade James
a ostatní proti Spojenému kráľovstvu, kedy považoval za prirodzené, že rámec voľnej úvahy verejného
záujmu je daný v prvom rade zákonodarcovi pri uskutočňovaní hospodárskej a sociálnej politiky, okrem
11
prípadu, ak by jeho úsudok nemal rozumný základ. Hoci skôr výnimočne, ale objavili sa však aj
12
rozhodnutia, podľa ktorých úsudok vnútroštátneho zákonodarcu „nemal rozumný základ“.
Prvým prípadom pojednávajúcim o zásahu vo výške nájomného je rozhodnutie vo veci
13
Mellacher a ostatní proti Rakúsku, v ktorej sťažovatelia namietali zásah neskoršej právnej úpravy do
ich základných práv a slobôd, čoho dôsledkom malo u niektorých prenajímateľov dôjsť k zníženiu
príjmov z nájomného. V danom prípade však Súd akceptoval legitímnosť rakúskej reformy nájomného
a samotná skutočnosť, že v dôsledku tejto reformy došlo k zníženiu príjmov z nájomného podľa Súdu
neznamená, že ich zákonodarca nemohol v záujme vykonávania svojej politiky rozumne považovať za
14
neprijateľné z pohľadu sociálnej spravodlivosti.
Precedentným sa popri rozhodnutí Mellacher stalo rozhodnutie vo veci Hutten – Czapska proti
15
Poľsku. Jedná sa o prípad, v ktorom sa riešila otázka regulovaného nájomného v Poľsku, pričom
v prípade sťažovateľky pokrývala maximálna výška nájmu len 60 percent nákladov na udržiavacie
16
práce súvisiace so stavbou. Ako zdôraznil Ústavný súd v Poľsku v predmetnej veci, za okolností
existujúcich v Poľsku môže byť oprávnené zachovať ustanovenia obmedzujúce vlastnícke práva
majiteľov domov a konkrétne vylučujúce neobmedzenú voľnosť pri stanovení sadzieb nájomného
a ostatných poplatkov vyberaných od nájomcov. V prechodnom období (pozn. rozhodnutie je z roku
2000) totiž môže byť stále opodstatnené ukladať rozsiahlejšie obmedzenia vlastníckych práv, ktoré by
vylučovali voľnosť pri vyvodzovaní zisku stanovením úrovne nájomného tým spôsobom, aby pokrývalo
iba náklady na obsluhu a údržbu budovy. Na druhej strane však ústavný súd zdôraznil, že je to práve

8

Podľa čl. 1 Dodatkového protokolu č. 1 k Európskemu dohovoru o ľudských právach a základných slobodách má každá fyzická
alebo právnická osoba právo pokojne užívať svoj majetok; nikto nemôže byť zbavený svojho majetku s výnimkou verejného záujmu
a za podmienok, ktoré ustanoví zákon a všeobecné zásady medzinárodného práva, pričom štáty majú právo prijímať také zákony,
ktoré považujú za nevyhnutné, aby upravili užívanie majetku v súlade so všeobecným záujmom a zabezpečili platenie daní a iných
poplatkov alebo pokút.
9
Rozsudok vo veci Sporrong a Loennroth proti Švédsku z roku 1982, A-52, § 61.
10
Pozri rozhodnutie Bývalý grécky kráľa a ostatní proti Grécku z roku 2000 In. Svák, J. a kol.: Rozsudky Veľkej komory Európskeho
súdu pre ľudské práva. Kompletné vydanie. Žilina: Poradca podnikateľa, 2006 s. 753
11
Pozri rozhodnutie James a ostatní proti Spojenému kráľovstvu z roku 1986, A-98
12
Porovnaj rozhodnutie J. A. Pye (oxford) Ltd. proti Spojenému kráľovstvu z roku 2005 k sťažnosti 44302/02.
13
Rozhodnutie zo dňa 19.12.1989 týkajúce sa sťažnosti č. 10522/83, č. 11011/84 a č. 11070/84
14
Obdobne aj Svák, J.: Ochrana ľudských práv v troch zväzkoch. III. zväzok. Bratislava: EUROKÓDEX, 2011, s. 389
15
Bližšie pozri Svák, J.: Ochrana ľudských práv v troch zväzkoch. III. zväzok. Bratislava: EUROKÓDEX, 2011, s. 390
16
Právny názor Ústavného súdu Poľska je vyjadrený v bode 86 rozsudku Komory zo dňa 22.02:2005 a čiastočne aj v bode 104
rozsudku Veľkej komory Európskeho súdu pre ľudské práva.
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tvorba zisku, ktorá je jedným z podstatných znakov vlastníckeho práva. Zákonodarca má preto možnosť
regulovať a obmedzovať toto právo len s prihliadnutím na všeobecný záujem, a to najmä s ohľadom na
sociálny kontext, v ktorom dochádza k výkonu vlastníckeho práva. Mimoriadne prípady podľa názoru
ústavného súdu dokonca odôvodňujú, aby bolo vlastníkom dočasne zabránené mať z vlastného
majetku príjem.
Európsky súd pre ľudské práva aplikujúc tretie pravidlo z rozhodnutia Sporrong Loennroth
k danej veci uviedol, že členské štáty majú v takých oblastiach ako je bytová politika nevyhnutne
značnú voľnosť pri posudzovaní vplyvov nielen na základe existencie všeobecných obáv, ktoré
opodstatňovali opatrenia vedúce ku kontrole súkromného vlastníctva, ale tiež majú v rukách možnosť
voľby pri uplatnení týchto opatrení. Práve jedným z legitímnych opatrení je podľa názoru Európskeho
súdu pre ľudské práva aj štátna kontrola výšky nájomného, ktorej aplikácia môže často viesť
k značnému zníženiu účtovaného nájomného.
Vychádzajúc z vyššie uvedených názorov je možné zhrnúť, že či už Slovenská republika, Poľsko
ale aj iné štáty, ktoré prešli podstatnou štrukturálnou a hospodárskou reformou, museli v novej
spoločensko – politickej situácii vytvoriť také legislatívne nástroje, ktoré by im umožnili prekonať
dôsledky historických udalostí a postupne tak pristúpiť na podmienky panujúce v slobodných
a demokratických štátoch, v ktorých sa uplatňuje zásada právneho štátu. Členské štáty Rady Európy
majú v predmetnej veci „rozviazané ruky“ preto, pokiaľ má úsudok zákonodarcu logický základ
v obmedzení práva vlastniť majetok, je takéto obmedzenie prípustné, ba dokonca v mnohých prípadoch
v záujme zachovania sociálnej situácie dotknutých subjektov, priam nevyhnutné. Na druhej strane je
však nutné tiež uviesť, že takéto obmedzenie vlastníckych práv je legitímne odôvodnené len v prípade,
pokiaľ sleduje vymedzený účel, pričom nesmie prekračovať rámec proporcionality. Práve pri skúmaní
časového obdobia obmedzenia vlastníckeho práva reguláciou nájomného, t.j. viac ako dvadsať rokov,
sa rámec proporcionality a vhodnosti obmedzenia postupne vytráca. Pokiaľ má právo v spoločnosti
efektívne pôsobiť a pružne reagovať na spoločenské potreby, vyžadovalo sa, aby zákonodarca pristúpil
ku koncepčne novému riešeniu otázky regulácie nájomného aj na území Slovenskej republiky.

4

SÚČASNÁ NORMATÍVNA SITUÁCIA REGULOVANÉHO NÁJOMNÉHO V SLOVENSKEJ
REPUBLIKE

Príprava zákonného riešenia usporiadania nájomných vzťahov s regulovaným nájomným sa
začala v roku 2005, kedy v nadväznosti na bod B.7. uznesenia vlády SR č. 636 z 24. augusta 2005 bolo
ministrovi výstavby a regionálneho rozvoja uložené, aby v spolupráci s podpredsedom vlády
a ministrom spravodlivosti spracovali a predložili na rokovanie vlády návrh zákona, ktorý by upravil
podmienky nájomných vzťahov v nájomnom bytovom fonde. Výsledkom prípravných prác bol „Návrh
zákona o ukončení niektorých nájomných vzťahov a o zmene a doplnení niektorých predpisov“, ktorý
však nebol napriek odporúčaniam na jeho schválenie od Hospodárskej a sociálnej rady SR, Stálej
pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády SR pre občianske a obchodné práva a Legislatívnej rady
vlády SR, vládou schválený. Neskôr predložený návrh označený ako „Návrh zákona o ukončení
a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov“ bol vládou schválený a
ako vládny návrh zákona predložený do Národnej rady SR, kde bol schválený a je s rovnakým názvom,
s akým bol predložený na rokovanie vlády SR, vyhlásený v zbierke zákonov pod číslom 260/2011 (ďalej
aj „zákon o ukončení regulovaného nájomného“).
Prijatím zákon o ukončení regulovaného nájomného s účinnosťou od 15. septembra 2011
zákonodarca vhodným spôsobom reagoval na pomerne dlho trvajúce „prechodné“ obdobie existencie
regulovaného nájomného na našou území. Hoci tento zákon s účinnosťou k 15. septembru 2011
regulované nájomné nezrušil v celom rozsahu, jeho prijatie znamená mimoriadne významný prvok
smerujúci k postupnej deregulácii nájomného u nás.
Zákon o ukončení regulovaného nájomného upravuje komplexným hmotnoprávnym a procesným
spôsobom ukončenie nájomných vzťahov k bytom v domoch vydaných pôvodným vlastníkom alebo ich
právnym nástupcom pri náprave krívd podľa osobitných predpisov, ďalej k bytom kde bolo určovacou
žalobou navrátené vlastníctvo oprávnenej osobe, ktoré sa predtým považovalo za vlastníctvo štátu
17
a následne obce a k iným bytom s osobitne určenou zákonnou špecifikáciu. Predmetný zákon
smerom k deregulácii nájomného poskytuje prenajímateľovi dve významné oprávnenia. Prvým je
možnosť prenajímateľa, aby v lehote do 31. marca 2012 ukončil nájomný vzťah výpoveďou.
Prenajímateľ pritom nie je povinný viazať výpoveď na žiaden z výpovedných dôvodov. Nájomný vzťah
zanikne uplynutím dvanásťmesačnej výpovednej lehoty, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca
17

Bližšie pozri § 2 ods. 1 zákona o ukončení regulovaného nájomného.

- 173 -

18

nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola nájomcovi výpoveď doručená. Druhým oprávnením
prenajímateľa je oprávnenie jednostranne zvýšiť dohodnuté mesačné nájomné. Zákon o ukončení
regulovaného nájomného pritom ustanovil osobitný spôsob zvyšovania nájomného, ktorý predstavuje
tzv. postupnú dereguláciu, keďže bol prenajímateľ oprávnený najskôr s účinnosťou od 15. septembra
2011 zvýšiť mesačné nájomné v roku 2011 o 20 percent z výšky nájomného ku dňu účinnosti zákona
o ukončení regulovaného nájomného, a následne, je oprávnený každý rok v období rokov 2012 až 2015
zvýšiť cenu nájomného o 20 percent z výšky nájomného vypočítaného v predchádzajúcom roku.
Nájomca je však oprávnený obrátiť sa v dvojmesačnej lehote so žalobou na súd a dožadovať sa
19
neplatnosti zvýšenia nájomného.
Z naznačeného legislatívneho riešenia vyplýva naplnenie cieľu zákona, ktorým je ukončenie
ingerencie štátu do užívania súkromného majetku tak, aby došlo k postupnému napĺňaniu podmienok
20
zaužívaných v iných demokratických štátoch. Na druhej strane, dereguláciou nájmu smerujúcou
k zániku regulovaného nájomného v roku 2015, resp. udelením oprávnenia prenajímateľovi
jednostranne a bez udania dôvodov vypovedať nájom bytu, vyvstal pred zákonodarcom osobitný
problém riešenia bytovej otázky nájomcov. Dovolím si uviesť, že zákonodarca tento problém vyriešil
vhodným spôsobom.
Pokiaľ sledujeme časový horizont regulácie nájomného u nás, počnúc deväťdesiatymi rokmi
dvadsiateho storočia, v odbornej i laickej verejnosti sa rozprúdila diskusia k danej problematike, v ktorej
bol akcentovaný zásadný charakter regulovaného nájomného, a to jeho dočasnosť. Nájomcovia,
z ktorých mnohí v týchto bytoch strávili celý svoj život, boli pomerne v dlhom časovom horizonte
upozornení na skutočnosť, že regulácia nájomného nie je bezbrehá a, ako vyplýva z vyššie uvedeného
rozhodnutia Ústavného súdu v Poľsku, zásah spočívajúci v obmedzení práv vlastníka je proporcionálny
len v tzv. prechodnom období. Zastávam názor, že obdobie dvadsiatich rokov je legitímne určené
prechodné obdobie, počas ktorého mohli nájomcovia riešiť svoju bytovú otázku mimo rámca
regulovaného nájomného. Avšak aj v prípade, pokiaľ v danom období túto možnosť nevyužili,
špecifikoval zákonodarca v zákone o ukončení regulovaného nájomného systém bytových náhrad,
úlohou ktorého je zabezpečiť, aby sa nesolventnejší nájomníci nestali takpovediac bezdomovcami.
Systém bytových náhrad je nastavený systémom odbremeňujúcim prenajímateľa a zaťažujúcim
tretie osoby – obce, v ktorých sa byt s regulovaným nájomným nachádza. Je to rozdiel oproti tradičnej
občianskoprávnej úprave bytových náhrad pri ukončení nájmu bytu výpoveďou nielen z hľadiska
21
podmienok ich poskytnutia, ale aj z hľadiska subjektu, ktorý je povinný bytovú náhradu poskytnúť.
Podľa § 5 ods. 1 zákona o ukončení regulovaného nájomného vzniká nárok na bytovú náhradu len
tomu nájomcovi, ktorému bola daná výpoveď z nájmu bytu, a ktorý súčasne požiada obec v lehote do
30. septembra 2012 o poskytnutie bytovej náhrady, pri súčasnej existencii tzv. materiálnej bytovej
núdze nájomcu. Práve terminus technicus materiálna bytová núdza je kľúčovým pre ďalší postup podľa
zákona o ukončení regulovaného nájomného. Nájomca v pozícii žiadateľa totiž na splnenie podmienky
materiálnej bytovej núdze musí preukázať, že on sám alebo iná z tzv. spoločne posudzovaných osôb
22
nemá vlastný byt a ani nevlastní hnuteľný alebo nehnuteľný majetok v takej výške, v akej je úroveň
bytovej náhrady, ktoré by mu mala byť poskytnutá. V konaní podľa zákona o ukončení regulovaného
nájomného následne obec na podklade žiadosti nájomcu preskúma jeho majetkové pomery
a majetkové pomery spoločne posudzovaných osôb a určí, či nájomcovi bude alebo nebude poskytnutá
bytová náhrada vo forme náhradného nájomného bytu, v ktorom v pozícii prenajímateľa bude obec,
ktorá bytovú náhradu poskytla. O opravnom prostriedku proti rozhodnutiu obce rozhoduje súd.
Zákonodarcovi možno kvitovať, že v záujme úplného odbremenenia prenajímateľov uložil
povinnosť poskytnúť bytovú náhradu tretiemu subjektu – obci. Na strane druhej je dôležité dodať, že
súčasná ekonomická situácia a kapacitné možnosti mnohých obcí neumožňujú poskytovať bytové
náhrady väčšiemu počtu subjektov, resp. žiadnemu subjektu. Zákon o ukončení regulovaného
nájomného poskytuje obci priestor pre poskytnutie bytovej náhrady najneskôr do 31. decembra 2016.
Až do času, kým nebude nájomcovi bytová náhrada poskytnutá však tento nie je povinný sa z bytu
vysťahovať a byt vypratať. Naznačená situácia môže vytvoriť začarovaný kruh, keďže postavenie
prenajímateľa je závislé od splnenia podmienky – obec poskytne bytovú náhradu, pričom splnenie tejto
podmienky nemôže zo svojho postavenia nijako ovplyvniť. Na kompenzáciu ujmy, ktorá mu vznikne
v prípade nevysťahovania sa nájomcu z dotknutého bytu ukladá zákon povinnosť obci, aby každý
mesiac prenajímateľovi zaplatila sumu rovnajúcu sa rozdielu medzi trhovým nájomným a regulovaným
mesačným nájomným, a to až do času poskytnutia bytovej náhrady. Opačná situácia, t.j. vysťahovanie
18

Bližšie pozri § 3 zákona o ukončení regulovaného nájomného.
Bližšie pozri § 4 zákona o ukončení regulovaného nájomného.
Všeobecná časť dôvodovej správy k návrhu zákona o ukončení regulovaného nájomného.
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Porovnaj § 711 a nasl. Občianskeho zákonníka.
22
Vlastným bytom na účely zákona o ukončení regulovaného nájomného je byt vo vlastníctve alebo v spoluvlastníctve nájomcu alebo
niektorej zo spoločne posudzovaných osôb, ktorý je bytovou náhradou a nachádza sa v obci alebo územnom obvode okresu,
v ktorom sa nachádza byt, ktorého sú nájomcom.
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nájomcu z bytu a jeho vyprázdnenie by však dostávala do neistej situácie samotného nájomcu, keďže
by mu nebola poskytnutá bytová náhrada, a to napriek tomu, že splnil všetky zákonom ustanovené
náležitosti. Z uvedeného dôvodu zastávam názor, že riešenie načrtnuté zákonodarcom v zákone
o ukončení regulovaného nájomného napĺňa princíp proporcionality prípadného ďalšieho obmedzenia
práv prenajímateľa v záujme zachovania právnej istoty nájomcu.
Na dôvažok je vhodné uviesť, že úprava zákona o ukončení regulovaného nájomného je
doplnená vhodne zákonom č. 261/2011 Z. z. o poskytnutí dotácii na obstaranie náhradných nájomných
bytov. Tento zákon má, podľa môjho názoru, výrazne motivačný charakter pre tie z dotknutých obcí,
ktoré z vlastných zdrojov nie sú schopné plniť novouložené povinnosti podľa zákona o ukončení
regulovaného nájomného. Poskytnutie dotácií týmto obciam za účelom splnenia podmienok pri
poskytovaní bytovej náhrady je nevyhnutným doplnením skúmanej problematiky regulovaného
nájomného, čo v konečnom dôsledku môže viesť k posilneniu právnej istoty tak súčasného
prenajímateľa, ako aj súčasného nájomcu bytov s regulovaným nájomným, že najneskôr v lehote do 31.
decembra 2016 zanikne akákoľvek spojitosť medzi subjektmi nájomného vzťahu tak, ako je tomu teraz,
čím bude problematika regulovaného nájomného medzi týmito subjektmi s konečnou „platnosťou“
vyriešená.
5

ZÁVER

Regulované nájomné predstavuje osobitú oblasť obmedzenia práv vlastníka v rozsahu
zákonného vymedzenia obsahu jeho vlastníckeho práva. Právna regulácia nájomného v „prechodnom
období“ počnúc deväťdesiatymi rokmi minulého storočia trvá až dodnes. K výraznej modifikácii tejto
regulácie sa odhodlal zákonodarca až v roku 2011, kedy bol prijatý zákon č. 260/2011 Z. z., v zmysle
ktorého je možné nájomné vzťahy k bytom s regulovaným nájomným v novej právnej kvalite ukončiť,
resp. inak usporiadať. V tomto smere si dovolím uviesť, že zákonodarca pristúpil k riešeniu tejto citlivej
otázky mimoriadne prezieravo, keď už v roku 2005 počítal postup štátu v bytovej politike aj s vyriešením
23
problému regulovaného nájomného, ktoré sa týka približne tisíc bytov. Práve výstup z tejto činnosti
zákonodarcu zohľadňuje všetky špecifiká skúmanej problematiky tak, že legitímnym spôsobom napĺňa
rámec proporcionality obmedzenia vlastníckeho práva prenajímateľov pri súčasnom poskytnutí ochrany
práv nájomcov.
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PLAT POSLANCA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Boris Balog
Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
Abstrakt: V posledných dvoch rokoch sa v zákone Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z.
z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov v znení neskorších predpisov dvakrát menil
moment, od ktorého sa poslancom Národnej rady Slovenskej republiky poskytuje plat. Kým pôvodne to
bolo od momentu zloženia sľubu, súčasná úprava od 1. januára 2012 zabezpečuje plat poslanca už od
momentu zvolenia. Predložený príspevok na takúto právnu úpravu pozerá z pohľadu jej vzťahu k čl. 75
Ústavy Slovenskej republiky.
Kľúčové slová: Plat poslanca, poslanec, Národná rada Slovenskej republiky, Ústava Slovenskej
republiky, mandát poslanca, zvolenie, sľub poslanca, overenie platnosti voľby.
Abstract: In the last two years in the Act No. 120/1993 Coll. on the salaries of some constitutional
officials twice changed the moment from which is to the Members of the National Council of the Slovak
Republic provided salary. While originally it was from the moment of the oath, the current treatment
from January the 1st 2012 provides the salary from the time of election. The proposed contribution
looks for such legislation from the perspective of its relationship to Art 75 of the Constitution of the
Slovak Republic.
Key words: salary of Member of Parliament, Member of Parliament, the National Council of the Slovak
Republic, the Constitution of the Slovak Republic, the mandate of the Member of Parliament, election,
oath of the Member of Parliament, verifying of the validity of election
1

ÚVOD

Účelom predloženého príspevku je venovať sa platu poslanca Národnej rady Slovenskej
republiky (ďalej len „poslanec“) z pohľadu momentu, od ktorého poslancovi nárok na plat vzniká, resp.
by mal vznikať.
Od 1. januára 2011 platila v zákone Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z.
o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov (ďalej len „zákon o platových pomeroch“) právna
úprava, podľa ktorej patril poslancovi plat (až) odo dňa zloženia sľubu. Koncom roku 2011 Národná
rada Slovenskej republiky tento zákon novelizovala v a tejto súvislosti moment začiatku poberania platu
poslanca upravila tak, že poslancovi vznikol nárok na plat už odo dňa zvolenia. Takáto úprava sa stala
predmetom veta prezidenta, ktorý tento moment pre vznik nároku poslanca na plat namietal a navrhoval
ponechanie pôvodnej právnej úpravy viažucej vznik nároku na plat na zloženie sľubu. Národná rada
Slovenskej republiky sa s pripomienkou prezidenta nestotožnila, jeho veto prelomila a schválila zákon
v pôvodnom znení.
Od 1. januára 2012 preto platí úprava, podľa ktorej poslancovi patrí plat začínajúc dňom zvolenia
za poslanca.
Aj na základe rozdielneho názoru a pohľadu prezidenta a Národnej rady Slovenskej republiky na
moment, od ktorého by sa mal odvíjať nárok na plat poslanca, je možné sa zamyslieť nad tým, ktorý
moment je ústavne relevantný pre začiatok vyplácania platu poslancov. V procese „vznikania“ poslanca
možno identifikovať tri základné kroky – zvolenie za poslanca, zloženie sľubu poslanca a overenie
platnosti voľby poslanca.
2

ZVOLENIE ZA POSLANCA

Prvý kľúčový moment je zvolenie za poslanca vo voľbách. Výsledkom volieb je vytvorenie
zastupiteľského zboru, ktorý je tvorený zástupcami voličov – občanov, ktorí od nich zvolením dostali
časovo obmedzený mandát na výkon svojej ústavnej funkcie. Mandát predstavuje splnomocnenie člena
zastupiteľského zboru na vykonávanie ústavnej funkcie. Mandát poslanca je mandátom kolektívnym.
Znamená to, že mandát nie je vykonávaný časťou národa, ale celým národom. Jediný zástupca
1
nezastupuje voličov obvodu, ale celý národ ľud.
1

OROSZ, L. – SVÁK, J. – BALOG, B.: Základy teórie konštitucionalizmu. Eurokódex, Bratislava, 2011, s. 287.
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Kandidát sa stáva poslancom a získava mandát zvolením. Poslancom sa stáva ten kandidát,
ktorý dostal mandát, kandidáti, ktorí nedostali mandát, sa stávajú náhradníkmi. Pri skúmaní momentu
zvolenia je smerodajný § 44 zákona č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky
(ďalej len „zákon o voľbách“). Výsledkom prideľovania mandátov Ústrednou volebnou komisiou podľa
zákona o voľbách je vyhotovovanie zápisnice o výsledku volieb. Zápisnicu o výsledku volieb podpisujú
predseda a ostatní členovia Ústrednej volebnej komisie.
Jednou z podstatných náležitostí tejto zápisnice sú podľa § 44 ods. 2 písm. f) zákona o voľbách
mená a priezviská kandidátov, ktorí boli z jednotlivých kandidátskych listín zvolení za poslancov, spolu
s údajmi o výsledkoch prednostného hlasovania, ak aj mená a priezviská kandidátov, ktorí sa stali
náhradníkmi.
Po podpísaní zápisnice Ústredná volebná komisia zverejňuje celkové výsledky volieb do
Národnej rady Slovenskej republiky.
Ústredná volebná komisia podľa § 45 zákona o voľbách vydá kandidátom zvoleným za
poslancov osvedčenie o zvolení.
Napriek tomu, že poslanci nadobúdajú mandát zvolením, nie je možné podľa mňa už tento
moment pokladať za konštitutívny z hľadiska výkonu nadobudnutého mandátu. Zvolenie za poslanca
síce predpokladá určitú aktivitu a konanie zo strany zvoleného poslanca – najmä je mu adresovaná
pozvánka na ustanovujúcu schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky a s tým spojené jeho práva sa
na nej zúčastniť, ale iná aktivita či konanie zo strany zvoleného poslanca týkajúca sa výkonu či
uplatňovania jeho mandátu sa pred zložením sľubu nepredpokladá. V období po zvolení, ale pred
zložením sľubu poslanec nedisponuje právom zákonodarnej iniciatívy a podanie návrhu zákona
poslancom pred zložením sľubu by nevyvolalo ústavné účinky spájané so zákonodarnou iniciatívou.
Takýto poslanec tiež nemôže napr. interpelovať vládu alebo niektorého jej člena či nemá právo
vykonávať poslanecký prieskum
3

ZLOŽENIE SĽUBU POSLANCA

Podľa čl. 75 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), na schôdzi Národnej rady
Slovenskej republiky, na ktorej sa poslanec zúčastňuje po prvý raz, skladá sľub.
Štandardne je zloženie sľubu spojené s ustanovujúcou schôdzou, kde poslanci skladajú sľub do
rúk doterajšieho predsedu Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanec, ktorý sa nemôže zúčastniť na
ustanovujúcej schôdzi, skladá sľub na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky, na ktorej sa
zúčastňuje po prvý raz.
Poslanec skladá sľub tak, že po verejnom prečítaní textu sľubu položí pravú ruku na ústavu,
povie slovo „sľubujem“ a podá ruku doterajšiemu predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky.
Poslanec svojím podpisom potvrdí zloženie sľubu.
Obsahom sľubu je, ako je to v moderných demokratických štátoch zvyčajné, prehlásenie vernosti
republike. Poslanci sú ako zástupcovia občanov volení do najvyššieho orgánu Slovenskej republiky,
a teda svojou činnosťou musia republiku riadne spravovať. Preto predpokladom výkonu tejto funkcie je,
aby republike boli verní a neslúžili namiesto svojho štátu a občanom cudzej moci. V obsahu sľubu
poslanca je zrejmý zákaz imperatívneho mandátu. Poslanci v rámci svojich kompetencií ústavu,
ústavné zákony a zákony prijímajú, menia, doplňujú a rušia. Ústavu a zákony sú povinní dodržiavať
2
a uvádzať do praxe. Sú teda nielen tvorcami zákonov, sú aj ich realizátormi, ale sú im aj podriadení.
Práve zloženie sľubu v znení určenom ústavou a bez výhrad má pre mandát poslanca a jeho
výkon konštitutívne účinky. Ústavný význam zloženia sľubu poslanca bez výhrad je v tom, že podľa § 5
zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „rokovací poriadok“) sa poslanec ujíma
svojej funkcie a začína vykonávať svoj mandát zložením sľubu. Zloženiu sľubu preto nie je možné
pripísať len deklaratórny charakter v tom zmysle, že by zvolený poslanec len deklaroval, že ako bude
získaný mandát vykonávať. Na jednej strane je pravda, že občan, ktorý by nebol zvolený za poslanca
nemôže zložiť sľub poslanca a takto môže konať len ten, kto bol zvolený. Na druhej strane ale
ktokoľvek, kto bol zvolený sa môže slobodne rozhodnúť, či sľub zloží alebo to odmietne z rôznych
dôvodov urobiť alebo že sľub zloží s výhradou. Ak by teda bola zvolená osoba na schôdzi Národnej
rady Slovenskej republiky vyzvaná, aby zložila sľub a táto by to odmietla, resp. by ho zložila s výhradou,
stráca mandát. Inak povedané, účinky odmietnutia zloženia sľubu alebo jeho zloženia s výhradou sú
silnejšie ako účinky nadobudnutia mandátu poslanca vo voľbách.
Ústavnou podmienkou pre výkon poslaneckého mandátu je zloženie sľubu v znení určenom
ústavou. Konštitutívny charakter zloženia sľubu poslanca pre ujatie sa tejto funkcie a začiatok
vykonávania mandátu umocňuje čl. 75 ods. 2 ústavy, podľa ktorého odmietnutie sľubu alebo sľub
2
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s výhradou má za následok stratu mandátu poslanca. Ústava má jednoznačne určený účinok
nezloženia sľubu v predpísanom znení. Ak poslanec zloží iný sľub, alebo sľub odmietne, ex costitutione
3
je postihnutý stratou mandátu.
Na základe vyššie uvedeného preto zastávam názor, že pre výkon funkcie poslanca je
rozhodujúce práva a len bezvýhradné zloženie sľubu v znení určenom ústavou. Týmto momentom sa
poslanec plnohodnotne ujíma svojej funkcie, do ktorej bol zvolený a začína túto funkciu vykonávať.
Súčasne aj z hľadiska zákonnej organizácie ustanovujúcej schôdzi Národnej rady Slovenskej
republiky je skladanie sľubu poslancov prvý bod, od ktorého sa následne odvíja ďalší priebeh
ustanovujúcej schôdze. Žiadna aktivita okrem toho, aby zvolený poslanec prišiel na ustanovujúcu
schôdzu sa od neho pred zložením sľubu neočakáva.
Určitú výnimku predstavuje čl. 89 ods. 3 a čl. 90 ods. 2 ústavy v spojení s § 3 rokovacieho
poriadku, ale táto výnimka je personálne výrazne obmedzená. Podľa čl. 89 ods. 3 ústavy, predseda
Národnej rady Slovenskej republiky ostáva vo funkcii aj po uplynutí volebného obdobia, kým si Národná
rada Slovenskej republiky nezvolí nového predsedu. Podľa čl. 90 ods. 2 ústavy to platí aj pre
podpredsedov parlamentu. Uvedené ustanovenie zabezpečuje ústavnú kontinuitu vykonávania funkcií
najvyšších predstaviteľov parlamentu až do zvolenia nových predstaviteľov novou Národnou radou
Slovenskej republiky. Súčasne to má aj praktický význam v tom, že zákon o rokovacom poriadku v § 3
predpokladá určitú aktivitu doterajšieho predsedu Národnej rady Slovenskej republiky a predsedov
politických strán a politických hnutí zastúpených v Národnej rade Slovenskej republiky v súvislosti
s prípravou ustanovujúcej schôdze. Doterajší predseda Národnej rady Slovenskej republiky tiež vedie
ustanovujúcu schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky až do zvolenia nového predsedu.
4

OVERENIE PLATNOSTI VOĽBY POSLANCOV

Po zložení sľubu poslancov nasleduje v procese „kreovania“ poslancov ešte jeden ústavný krok,
a to overenie platnosti voľby poslancov. Podľa čl. 76 ústavy overuje platnosť voľby poslancov Národná
rada Slovenskej republiky. Overenie mandátu poslancov je preto inštitútom spojeným s ustanovujúcou
schôdzou ústavodarného a zákonodarného orgánu Slovenskej republiky, na ktorej sa
novozvolení poslanci zúčastňujú po prvýkrát.
Overovanie platnosti voľby poslancov sa uskutočňuje na ustanovujúcej schôdzi po zložení sľubu
poslancov, schválení volebného poriadku, zvolení overovateľov a zvolení predsedu a ďalších členov
Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „mandátový
a imunitný výbor“). Členovia tohto výboru sa volia na základe pomerného zastúpenia politických strán
a politických hnutí v Národnej rade Slovenskej republiky.
Poslanci predložia mandátovému a imunitnému výboru osvedčenie o zvolení za poslanca
vydané Ústrednou volebnou komisiou. Mandátový a imunitný výbor tieto osvedčenia o zvolení za
poslanca preskúma a pripraví pre Národnú radu Slovenskej republiky správu o preskúmaní osvedčení
o zvolení za poslanca, ktorú s návrhom na rozhodnutie Národnej rady Slovenskej republiky o overení
platnosti voľby poslancov predloží následne Národnej rade Slovenskej republiky. Overením mandátu
poslanca treba rozumieť overenie platnosti voľby poslanca a jediný dôvod neoverenia
mandátu spočíva v neplatnosti voľby poslanca.
Proti rozhodnutiu o overení alebo neoverení mandátu možno podať sťažnosť na Ústavný súd SR
podľa čl. 129 ods. 1 ústavy. Konanie sa začína len na návrh poslanca. K sťažnosti sa pripojí uznesenie
Národnej rady Slovenskej republiky o overení alebo neoverení mandátu poslanca. Lehota na podanie
sťažnosti proti uzneseniu o overení alebo neoverení mandátu poslanca je 30 dní. O návrhu rozhodne
senát Ústavného súdu SR uznesením.
Predmetom sťažnosti proti rozhodnutiu o overení alebo neoverení mandátu pred Ústavným
súdom SR môže byť také uznesenie, ktorým Národná rada Slovenskej republiky na svojej
ustanovujúcej schôdzi overila (neoverila) mandát poslanca získaný vo voľbách do Národnej
rady Slovenskej republiky. Ak sa preto poslanec domnieva, že bol platne zvolený, a napriek tomu
takto nadobudnutý mandát Národná rada Slovenskej republiky neoverila, môže podať Ústavnému
súdu SR sťažnosť proti neovereniu svojho mandátu.
Pokiaľ ide o sťažnosť proti overeniu mandátu poslanca, opodstatnený dôvod na jej podanie
Ústavnému súdu SR môže nastať vtedy, ak bol mandát poslanca síce overený, ale iný poslanec sa
domnieva, že tento poslanec nebol platne zvolený, preto k overeniu jeho mandátu ani nemalo dôjsť. V
takomto prípade každý ďalší poslanec môže podať Ústavnému súdu SR sťažnosť proti overeniu
mandátu toho poslanca, o ktorom sa domnieva, že nebol platne zvolený.
Predmetom sťažnosti proti overeniu alebo neovereniu mandátu poslanca pred Ústavným súdom
SR však nemôže byť taký mandát poslanca, ktorý nadobudol inak, než na základe výsledkov volieb do
3
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Národnej rady Slovenskej republiky. Je to tak z toho dôvodu, že vo voľbách do Národnej rady
Slovenskej republiky takýto kandidát nezískal počet hlasov postačujúci na získanie mandátu poslanca,
nezískal osvedčenie o zvolení ako kandidát zvolený za poslanca, ale sa stal len náhradníkom.
5

ZÁVER

Plat poslanca je možné hodnotiť a posudzovať z rôznych pohľadov. Je to nepochybne na prvom
mieste jeho výška a tiež spôsob (mechanizmus) jeho výpočtu. Jedným z pohľadov, ktorý má aj ústavný
rozmer, je otázka momentu, od ktorého poslancovi nárok na plat vzniká.
Poslanec nie je v pracovnom pomere s Národnou radou Slovenskej republiky, nemá pracovnú
dobu a ani náplň práce. Napriek tomu je ale možné aj plat poslanca vnímať ako odmenu na
vykonávanie mandátu. Súčasne sa okrem platu poskytujú poslancovi aj niektoré ďalšie náležitosti, či
požitky, ktoré sú s touto ústavnou funkciou spojené. Napríklad podľa § 4a zákona o platových
pomeroch, na zabezpečenie výkonu poslaneckého mandátu poskytne Kancelária Národnej rady
Slovenskej republiky poslancovi primerane vybavenú kanceláriu v priestoroch Kancelárie národnej rady
Slovenskej republiky. Poslanec si môže zriadiť aj inú kanceláriu. Súčasne na výkon odborných a
administratívnych prác spojených s činnosťou poslaneckej kancelárie poskytne Kancelária Národnej
rady Slovenskej republiky poslancovi asistenta, s ktorým po dohode s poslancom uzavrie zmluvu o
zabezpečení služieb asistenta poslanca. V tomto prípade zo zákona o platových pomeroch vyplývam
že ide náležitosti spojené s výkonom poslaneckého mandátu, čo nás cez § 5 zákona o rokovacom
poriadku privádza k poslaneckému sľubu ako momentu, od ktorého sa poslancom tieto náležitosti
poskytujú, resp. zabezpečujú. Rovnako to platí aj pri technických prostriedkoch potrebných na výkon
poslaneckého mandátu podľa § 4 ods. 4 zákona o platových pomeroch. Inak je tomu ale napr. v § 4
ods. 5, ktorý poslancom s trvalým pobytom mimo Bratislavského kraja zaručuje právo na ubytovanie v
zariadení Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky alebo na úhradu nákladov Kanceláriou
Národnej rady Slovenskej republiky v ubytovacích zariadeniach, ktoré určí Kancelária Národnej rady
Slovenskej republiky. V tomto ustanovení už zmienka o výkone mandátu poslanca nie je, preto právo
poslancov na ubytovanie nie je viazané na moment zloženia sľubu, ale môžu si ho voči Kancelárii
Národnej rady Slovenskej republiky uplatniť už skôr. Je preto zrejmé, že zákon o platových pomeroch
niektoré náležitosti a požitky spojené s funkciou poslanca viaže na výkon mandátu a tým je možné ich
poskytovať iba od momentu zloženia sľubu, ale niektoré na zloženie sľubu viazané nie sú.
Z ústavného hľadiska zastávam názor, že plat poslanca z hľadiska momentu vzniku nároku naň
by mal byť viazaný na ten ústavný moment, od ktorého sa odvíja plnohodnotné vykonávanie mandátu.
Z niekoľkých momentov, ktoré prichádzajú do úvahy – zvolenie za poslanca, zloženie sľubu poslanca,
overenie platnosti voľby – je tým konštitutívnym momentom podľa môjho názoru zloženie sľubu
poslanca. Od tohto momentu poslanec začína plnohodnotne vykonávať poslanecký mandát, začína
vlastne vykonávať svoju poslaneckú prácu.
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PÁR ÚVAH K ELEKTRONIZÁCII SÚDNICTVA
Ján Kohút
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Autor sa v článku snaží analyzovať budúce smerovanie Slovenskej republiky v oblasti
elektronizácie súdnictva. Na základe medzinárodnej dohody o spolupráci s Brazílskou federatívnou
republikou sa na príklade brazílskeho systému e-justice snaží identifikovať súčasti tohto systému
a z ústavnoprávneho pohľadu analyzovať dôsledky ich implementácie.
Kľúčové slová: súdnictvo, elektronizácia, digitalizácia, právo na spravodlivý proces, e-justice, brazílsky
súdny systém
Abstract: The author in the article tries to analyze the future direction of the Slovak Republic in the
electronisation justice. On the basis of an international cooperation agreement with the Federative
Republic of Brazil is an example of e-justice seeks to identify the components of this system and
constitutional point of view to analyze the consequences of their implementation.
Key words: judiciary, electronisation, digitalization, right to a fair trial, e-justice, the Brazilian judicial
system
1

ÚVOD
Na poli elektronizácie súdnictva a výmeny justičných skúseností Slovenskej republike pomocnú
ruku prisľúbila Brazílska federatívna republika, na základe podpísanej Rámcovej zmluvy
1
o medzinárodnej justičnej spolupráci z marca 2011. Na základe tejto dohody Slovenskú republiku
v septembri navštívilo 36 brazílskych sudcov, ktorý sa oboznámili so súdnym systémom SR
a recipročne delegácia sudcov zo Slovenska bude vyslaná do Brazílie, aby sa oboznámili s ich súdnym
systémom s dôrazom na využívanie informačných a komunikačných technológii za účelom zrýchlenia a
stransparentnenia súdneho konania.
V ďalších riadkoch som sa snažil priblížiť súdny systém Brazílie so zameraním na prvky
elektronického súdnictva, v širších súvislostiach poukázať na podmienky prijatia takýchto zmien,
skúsenosti s ich prijímaním a dôsledky prijatia takýchto zmien.
2

E-JUSTICE
Súčasný trend brazílskej justície je snaha priblížiť súdnictvo k občanom, a to ako po
inštitucionálnej stránke budovaním súdov v mestách podľa kritéria počtu obyvateľov, ako aj
prostredníctvom televíznych spotov slúžiacich na poskytovanie aktuálnych informácii o súdnych
konaniach a o právnych službách a možnostiach ich využitia.
Podľa vyjadrenia predseda Najvyššieho súdu SR a Súdnej rady SR JUDr. Štefana Harabína,
„takto dochádza cez objektívne a pravdivé informovanie k zvyšovaniu právneho povedomia občanov a
2
dôveryhodnosti súdnictva.“
Počas rokovaní sa brazílska strana zamerala na predstavenie svojho originálneho projektu
3
digitalizácie elektronického spisu, jeho obehu v rámci súdov a následnej archivácie.
Krajina ako Brazília s kontinentálnymi rozmermi a populáciou 190 miliónov musí často krát čeliť
aj problémom kontinentálnej veľkosti. V dôsledku široko otvoreného prístupu k právnej ochrane je
možné konštatovať, že takýto prístup k dosiahnutiu spravodlivosti môže prispieť aj k vyššiemu stupňu
sporovosti občanov. Brazílske súdy musia riešiť každoročne približne 18 miliónov nových žalôb. Na
základe takýchto podmienok je možné objektívnejšie analyzovať dôsledky jednotlivých zmien
v súdnictve, čo v menšej krajine by nebolo z krátkodobého, pripadne strednodobého hľadiska možné.
Netreba vravieť, že toto obrovské množstvo súdnych sporov je jedným z hlavných dôvodov
meškania spravodlivosti. Je to problém, kde tvorivosť a inovácie sú nevyhnutné, ale tiež konfrontované
a často obmedzené právnymi parametrami procesného práva a ústavných záruk.
Bez ohľadu na počet sudcov v krajine, tento podiel prípadov na sudcu nebude za nezmenených
podmienok takmer nikdy ideálny. Vhodné riešenie nemôže nikdy závisieť od jedinej politiky, opatrenia,
práva alebo rozhodnutia. Primeraný prístup k čeleniu nežiaducim účinkom nadmernej dĺžky trvania

1
2
3

http://www.supcourt.gov.sk/harabin-podpisal-protokol-o-spolupraci/
Tamtiež
http://www.supcourt.gov.sk/elektronizacia-sudneho-spisu-prispeje-k-zrychleniu-sudneho-konania/

- 180 -

súdneho konania je zvážiť rôzne faktory, a možno najdôležitejšie, začať z pochopenia, že je to model
správy súdnictva v krajine, skôr než formuláre, ktoré ju obklopujú a vytvárajú podmienky pre vznik
týchto problémov.
Informačné a komunikačné technológie definitívne našli svoje uplatnenie na súdoch, nielen
v Brazílii. Tak ako poskytujú nové riešenia starým problémom, tak aj zapríčiňujú vznik nových.
Pochybnosti, nedôvera a zdesenie sú jedny z rôznych reakcií ich skoršie narodeného používateľa.
Počiatky elektronizácie v Brazílii sa spájajú so zavedením elektronickej volebnej urny. Tento
informačný systém bol prvý krát úspešne zavedený v roku 1996 na volebných súdoch s volebným
obvodom s viac ako 200 000 voličmi. O 4 roky bol realitou na všetkých volebných súdoch. Jeho
spustenie bolo sprevádzané kritikou najmä z radov politikov, avšak po jeho spustení sa pochybnosti
o jeho bezpečnosti a neomylnosti vytratili. Od roku 2008 elektronické volebné urny využívajú
technológiu čítania odtlačkov prstov, čo zvyšuje mieru zabezpečenia a dôveryhodnosti výsledku volieb.
V spojení s technológiou mobilných dotykových telefónov a prenosných počítačov sa zaktivizovala
skupina mladých voličov, ktorí by sa inak do volieb nezapojili, čím sa zvyšuje legitimita zvolených
zástupcov.
V ďalšej fáze sa na brazílskych súdoch spustilo veľké množstvo webových služieb pre verejnosť.
Základnou službou bolo on-line sledovanie priebehu súdneho konania, čo umožňuje hocakému
užívateľovi získať aktuálne informácie o stave konkrétneho súdneho konania, k čomu postačuje buď
znalosť mena jedného z účastníkov, čísla licencie advokáta alebo spisovej značky konania.
Ďalšou službou je databáza skončených súdnych konaní s možnosťou vyhľadávania
podľa viacerých vyhľadávacích kritérií.
Elektronický podpis bol zavedený v Brazílii do právneho poriadku v roku 2001 súčasne
s vytvorením hlavnej certifikačnej autority, s úlohami súvisiacimi s certifikáciou a overovaním podpisov
podobne ako v našich podmienkach v danej oblasti plní Národný bezpečnostný úrad SR.
Obligatórnosť elektronických podaní s využitím elektronického podpisu v Brazílii platí pre styk
právnických osôb s federálnymi úradmi.
Z ústavnoprávneho pohľadu sa ponúka otázka, či pri zavedení povinnej elektronickej
komunikácie s využitím zaručeného elektronického podpisu v Slovenskej republike by takýmto
postupom nedochádzalo k porušovaniu práva na spravodlivý proces zaručený čl. 6 Dohovoru o ochrane
ľudských práv a základných slobôd a ústavného práva na prístup k súdu podľa čl. 46 Ústavy SR.
V tejto súvislosti je vhodné poukázať na uznesenie Ústavního soudu České republiky III. ÚS
1513/11 zo dňa 21. júla 2011, ktorý riešil ústavnú sťažnosť obchodnej spoločnosti, ktorej bolo
uznesenie súdu doručované do dátovej schránky s fikciou doručenia. Následná subjektívna
nevedomosť sťažovateľky o uskutočnenom doručení do dátovej schránky bola dôvodom zmeškania
lehoty na podanie odvolania.
V oneskorene podanom odvolaní sťažovateľka dôvodila, že nedisponuje pripojením k službe
internet a z tohto dôvodu sa nemohla včas oboznámiť s uznesením zaslaným jej výlučne do dátovej
schránky. Okresný súd odvolanie ako oneskorené uznesením zamietol. Proti tomuto rozhodnutiu
podala sťažovateľka odvolanie. Krajský súd ako súd odvolací odvolanie zamietol, nakoľko nepovažoval
4
námietky sťažovateľky za dôvodné, nakoľko zriadenie dátovej schránky právnickej osoby
5
a doručovanie bolo v súlade so zákonom o elektronických úkonech.
Sťažovateľka pred Ústavním soudem argumentovala, že uloženie povinnosti zriadiť si dátovú
schránku iba pre určité subjekty (napr. fyzickým osobám a podnikajúcim fyzickým osobám s určitými
výnimkami sa zriaďuje dátová schránka len na ich žiadosť) za protiústavnú. Sťažovateľka taktiež mala
výhrady k toku informácií cez internet z dôvodu, že sú ako tvrdila, ľahko napadnuteľné tretími osobami
a vôbec nemá zriadený internet a preto si nemohla sfunkčniť a sprístupniť dátovú schránku.
Sťažovateľka považovala princípy zákona o elektronických úkonoch za porušenie základných ľudských
práv, najmä práva rovnosti strán pred zákonom, za porušenie práva na prístup k informáciám, ktoré sa
týkajú jej osoby a taktiež za obmedzenie slobody podnikania.
Ústavní soud žalobu zamietol a v odôvodnení sa v skratke uvádza, povinnosti môžu byť
ukladané na základe zákona a v jeho medziach a len pri súčasnom zachovaní základných práv
a slobôd. Nakoľko zákonodarca neuložil povinnosť, ktorú by nebolo možné objektívne splniť, ako
v prípade, že by poskytovanie služby internet bolo zákonom zakázané, bolo by možné takú povinnosť
4

§ 5 ods. 1 zákona č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů ve znění pozdějších předpisů:
„Datovou schránku právnické osoby zřídí ministerstvo bezplatně právnické osobě zřízené zákonem, právnické osobě zapsané v
obchodním rejstříku a organizační složce podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, a to v případě
právnické osoby zřízené zákonem bezodkladně po jejím vzniku, v případě právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku a
organizační složky podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku bezodkladně poté, co obdrží informaci o jejím
zapsání do obchodního rejstříku.“
5
§ 17 ods. 4 zákona č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů ve znění pozdějších předpisů:
„Nepřihlásí-li se do datové schránky osoba podle odstavce 3 ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky,
považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty; to neplatí, vylučuje-li jiný právní předpis náhradní doručení.“
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považovať za porušujúcu základné práva a slobody. Ústavní soud ďalej argumentoval, že v globálnej
komunikačnej spoločnosti nemôže byť o objektívnej nemožnosti prístupu k internetu vôbec možné
uvažovať. Samotné tvrdenie sťažovateľky, že nemá internet, samo o sebe neznamená objektívnu
nemožnosť splnenia zákonom uloženej povinnosti. Skutočnosť, že splnenie zákonom uloženej
povinnosti vyžaduje napríklad zaplatenie si služby internetu nemôže byť charakterizované ako
protiústavné, nakoľko s výkonom určitých činností vždy súvisí vynaloženie určitých nákladov, s čím je
treba rátať. Výnimkou z uvedeného by bolo, ak by tieto náklady boli likvidačné alebo neprimerane
vysoké.
K hierarchii povinnosti zriadiť si pre doručovanie dátovú schránku Ústavní soud považoval za
úplne logickú vzhľadom ku skutočnosti, že je možné objektívne predpokladať na základe zistiteľných
údajov, že objem komunikácie s inými subjektmi bude rozsiahlejšia ako je to u bežného občana
prípadne drobného živnostníka.
Zrýchlenie a racionalizácia súdneho konania je legitímnym cieľom v demokratickej spoločnosti,
pretože spravodlivosť, ktorá prichádza neskoro, nemusí byť už spravodlivosť. K tomuto legitímnemu
cieľu môžu byť v demokratickej spoločnosti použité primerané prostriedky, ktoré nepovedú k porušeniu
práva na spravodlivý proces. Pokiaľ by sťažovateľka riadne plnila jej zákonom uložené povinnosti,
mohla by riadne uplatňovať všetky jej námietky v rámci súdneho konania. Vzhľadom k tomu, že tak
nespravila, znáša dôsledky svojho konania, resp. nekonania.
Po niekoľkých ojedinelých skúsenostiach brazílsky federálny zákon umožnil zaviesť digitálne
procesné systémy a riešenia do súdnych siení. Výsledkom bolo zistenie, že 60 % času
pozostávajúceho zo súdneho konania predstavujú byrokratické postupy, ktoré sa značne zrýchlili s
masívnym nasadením IT zdrojov a s minimálnym legislatívnym úsilím. Odstránili sa nadbytočné práce
a zautomatizovali niektoré úlohy, odstránil sa papier a systémy dostávajú digitálne certifikované
súbory ako právne dokumenty, komunikácia a oznámenia skutočností sa dejú cez internet a konečné
rozhodnutia súdov sú často taktiež v elektronickej podobe. Navyše tieto systémy poskytujú mimoriadne
výhodnú alternatívu k automatickému ukladaniu presných štatistických údajov, ktoré možno ďalej využiť
na monitorovanie a hodnotenie systému za účelom zlepšovania rozhodovacej fázy.
Elektronický súdny spis spolu s obslužnými aplikáciami bol v Brazílii zavedený v roku 2008
na pracovných súdoch. Po prvom roku používania, vynechajúc čas potrebný na vytýčenie pojednávania
a samotné rozhodovanie sudcu a nútený výkon rozhodnutia, skrátila sa doba konania v priemere
o polovicu na všetkých súdoch.
Elektronizácia a digitalizácia spisu umožňuje v Brazílii on-line zverejňovanie rozhodnutí v
oficiálnom internetovom vestníku. Nemusia sa doručovať účastníkom a ostatné orgány s nimi pracujú
v takejto podobe. Podľa legislatívnej úpravy je elektronický spis autorizovaný a rovnocenný s
papierovým, ktorý je vedený iba v starých prípadoch, čo je približne 18 %, všetky nové spisy sú výlučne
v elektronickej podobe. Odpadli náklady na zložitú archiváciu, zasielanie rozhodnutí a spisov.
Elektronický spis je mimoriadne prehľadný. Súčasťou je elektronické zabezpečenie dát. Pod ochranou
zverejňovania sú však prípady mladistvých, detí a presne stanovených prípadov ako sú napríklad
rozvodové konania. K týmto majú prístup výlučne účastníci konania.
Výsledky sú stále predbežné, avšak tieto jednoduché koncepčné inovácie môžu priniesť
pozitívny vplyv na produktivitu justície. V ďalších fázach bude potrebné monitorovať a priebežne
analyzovať strednodobé a dlhodobé účinky implementácie širokej škály informačných a komunikačných
systémov, aby sa overilo, či podobné výsledky je možné dosiahnuť v rôznych oblastiach súdnej moci,
ako je občianske, správne, a podobne. V neposlednej rade treba vyhodnocovať do akej miery možno
adekvátne čeliť trvalým problémom ako sú prieťahy, formálnosť a zabezpečenie a uchovávanie dát
s minimálnymi vedľajšími účinkami a minimálnym dopadom na iné zložité otázky, ako je ochrana
6
súkromia, bezpečnosť a dostupnosť právnej ochrany.
3

ZÁVER
V súvislosti s implementáciou prvkov e-justice do právneho poriadku Slovenskej republiky je
vítaná každá pomocná ruka, avšak uvažovať o skutočnej a konštruktívnej spolupráci so štátom
z Latinskej Ameriky je naivné. Z hľadiska efektívnosti príprav implementácie prvkov elektronického
súdnictva v Slovenskej republike netreba za poznaním cestovať až tak ďaleko. Česká republika na poli
elektronizácie zdá sa kráča správnym smerom i tempom a bolo by viac ako žiaduce participovať na
spoločných projektoch v tejto oblasti.
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ÚSTAVNÝ ZÁKON, KTORÉHO PRIJATIE ÚSTAVA
(NE)PREDPOKLADÁ
Katarína Mravíková
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Existencia samostatne stojacich ústavných zákonov prijatých bez ústavnej blankety, bola
doteraz kritizovaná s poukazom na inkompatibilitu ústavného systému, či konštatovaním narušenia
dominantného postavenia ústavy, alebo obchádzania ústavy.
Kľúčové slová: ústava, ústavný zákon, právna sila, súlad, splnomocnenie, princíp právneho štátu,
protiústavnosť, parlament, konštitucionalizmus.
Abstract: An existence of freestanding constitutional laws taken without the constitutional blank, has
been criticized, because of an incompatibility of the constitutional system, or by saing disruption of
dominant position of Constitution.
Key words: costitution, constitutional law, compliance, delegation, rule of law, unconstitutional,
parliament, constitutionalism.
1

ÚVOD
V ústavno-politickej praxi nevyvoláva takmer žiadne pochybnosti nadradené postavenie ústavy
vo vzťahu k obyčajným zákonom a ostatným právnym predpisom nižšej právnej sily. Určité pochybnosti
však môžu vyvolať vzájomné vzťahy jednotlivých ústavných predpisov a to predovšetkým
v podmienkach polylegálnej ústavy, nakoľko medzi jednotlivými ústavnými predpismi nie je rovnovážny
stav.
Ako otázka číslo dva sa potom naskytá otázka chápania vnútorných väzieb medzi jednotlivými
ústavnými predpismi. Ak si predstavíme na jednej strane ústavu, tak na druhej strane sa nachádzajú
ústavné zákony. Dominantné postavenie prináleží ústave. Ústava uvádza výpočet už existujúcich
ústavných zákonov; ústava splnomocňuje ústavodarný orgán na prijatie ďalších ústavných zákonov
prostredníctvom ústavných blankiet; na základe lokalizácie ústavnej matérie – tz. v ústave sú
1
sústredené základné princípy, pričom ústavné zákony ústavnú matériu spravidla len dopĺňajú.
Z formálno-právneho hľadiska vo všeobecnosti neobstojí záver, že vzťah ústavy a ústavných
2
zákonov je založený na vertikálnych väzbách. Ako logická sa potom javí skutočnosť, že i keď ústava
a ústavný zákon disponujú rovnakou právnou silou, ústava ani ústavný zákon nepriznávajú súdnemu
orgánu ochrany ústavnosti, nie výslovne, právomoc rozhodovať o nesúlade ústavného zákona
s ústavou. Táto skutočnosť v sebe skrýva množstvo interpretačných a aplikačných nejasností, v prípade
ak ústavodarný orgán prijíma ústavné zákony bez ústavného splnomocnenia, a obzvlášť v prípade, ak
vzniká medzi jednotlivými ústavnými zákonmi, resp. ich časťami vnútorný nesúlad. Aj Slovenskú
republiku radíme k štátom, kde ústavodarný orgán prijíma ústavné zákony bez výslovného ústavného
splnomocnenia, ktoré mnohokrát ani nekorešpondujú s platným textom Ústavy Slovenskej republiky.
Žiaľ, táto skutočnosť dnes zamestnáva ústavnú teóriu, ako kompetentné ústavné orgány.

2

ÚSTAVNÝ ZÁKON
V právnom poriadku Slovenskej republiky rozlišujeme medzi ústavou a ústavnými zákonmi, ktoré
výslovne menia normy schválené v Ústave Slovenskej republiky, alebo tieto normy, resp. ich zmeny
dopĺňajú na strane jednej a medzi ďalšími ústavnými zákonmi, ktorých úprava svojim obsahom
a účelom ustanovuje pravidlá správania v menej ako ústavných vzťahoch a právnu silu ústavného
zákona má skôr z pohľadu taktického, aby bola zabezpečená vyššia miera stability právnej úpravy
vyplývajúca z nevyhnutnosti dosiahnuť 3/5 väčšinu všetkých poslancov Národnej rady Slovenskej
3
republiky v prípade priania zmeniť predmetnú úpravu.

1

OROSZ, L.-SVÁK, J.-BALOG.B. Základy teórie konštitucionalizmu, s. 91
„Medzi ústavou a ústavným zákonom nie je rozdiel v právnej sile, nie sú teda usporiadané vertikálne. Z právneho hľadiska má
význam len rozlišovanie medzi zákonmi prijímané kvalifikovanou väčšinou hlasov poslancov a medzi zákonmi, na ktorých prijatie sa
vyžaduje jednoduchá väčšina hlasov. Ústava a ústavný zákon majú rovnaký stupeň právnej sily, ktorým sa odlišuje od zákonov. “ (I.
ÚS 39/93).
3
DRGONEC, J. Ústava Slovenskej republiky: komentár, s. 40
2
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Jedným z nosných princípov Ústavy Slovenskej republiky je princíp právneho štátu. V súlade
s čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky všetky štátne orgány môžu konať na základe ústavy a v jej
medziach. Národná rada Slovenskej republiky ako moc ustanovená môže prijímať ústavné zákony len
v dvoch prípadoch: ak smerujú k zmene ústavy alebo k vykonaniu splnomocňujúcej ústavnej blankety.
Prax legislatívna nám však ukázala, že parlament prerokováva a hlasuje aj o iných návrhoch ústavných
zákonov. Tento postup sa dostáva do rozporu s princípom konštitucionalizmu, nakoľko aj parlament je
viazaný platným textom ústavy. Je vylúčené, aby existovali samostatne stojace ústavné zákony, ktoré
sú prijímané bez ústavného splnomocnenia. Je potrebné posúdiť všetky návrhy na prijatie ústavného
zákona, okrem návrhov na prijatie ústavy, zmenu ústavy a ústavných zákonov podaných v súlade
4
s ústavným splnomocnením. Návrhy, ktoré nie su podané na základe ústavy a nie su v jej medziach
treba kvalifikovať ako neústavný postup Národnej rady slovenskej republiky.
V súčasnej právnej vede sa často stretávame s konštatovaním obsolétnosti ústavných zákonov,
alebo neústavnosti postupu Národnej rady Slovenskej republiky pri schvaľovaní návrhov ústavných
zákonov, prijímaných bez ústavného splnomocnenia, ale i s priamym tvrdením o protiústavnosti
ústavného zákona, pričom jedným z dôvodov je práve absencia splnomocnenia potrebného k jeho
prijatiu.
3

ZÁVER

Prijímanie kategórie ústavných zákonov, ktorých prijatie Ústava Slovenskej republiky
nepredpokladá vytvára nesúlad s princípom právneho štátu, vyplývajúcim z viazanosti Národnej rady
Slovenskej republiky Ústavou Slovenskej republiky a je v priamom rozpore s čl. 1 ods. 1 a čl. 2 ods. 2
Ústavy Slovenskej republiky. Súčasne odporuje v čl. 152 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky vyjadrujúc
faktickú a právnu dominanciu ústavy, ako fundamentálneho postulátu moderného konštitucionalizmu,
a v zmysle európskej právnej vedy tie ústavné zákony predstavujú prelamovanie Ústavy Slovenskej
republiky, či už vo formálnej alebo v materiálnej rovine.
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ROZPORNOSŤ PRÁVNEHO PORIADKU AKO ÚSTAVNÝ PROBLÉM
A MOŽNOSTI JEHO RIEŠENIA
Andrej Bonko
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Abstrakt: Príspevok poukazuje nielen na rôzne druhy rozporov a spôsoby ich riešenia v rôznych
normatívnych systémoch, ale predovšetkým sa zamerať na spôsoby odstraňovania vnútorného rozporu
v právnom poriadku spočívajúceho v súčasnom dovolení a zakázaní jedného a toho istého správania
ústavne konformným spôsobom. Ďalej poukazuje na skutočnosť, že štandardné pravidlá odstraňovania
rozporu dvoch právnych noriem nie sú vždy spoľahlivým nástrojom odstránenia rozporu a že môžu
viesť aj k takému rozpor odstraňujúcemu výkladu, ktorý je ústavne nonkonformný za predpokladu, že
vzájomný pomer dvoch právnych noriem nie je bezprostredný, ale odvodený od ďalšej právnej normy.
Kľúčové slová: Rozpor, právna norma, normatívny systém, výklad, generálna právna norma,
individuálna právna norma, ústavne konformný výklad, derogácia.
Abstrakt: Post refers not only to different types of conflicts and ways to solve them in different
normative systems, but mainly focus on ways to remove the internal conflict in the legal system
consisting of the current permission and disabling one and the same behavior constitutionally
conforming manner. Further pointed out that the standard rules on the removal of conflict two laws are
not always a reliable tool for the discrepancy, and it can also lead to such disparities are putting an
interpretation that is constitutionally nonconformist, provided that the mutual relationship of two legal
standards is not direct but derived from the next legal norm.
Keywords: The discrepancy, legal norm, normative system, interpretation, general rule, individual rule,
constitutionally conform interpretation, derogation.
1

ÚVOD

Právny poriadok predstavuje právne záväzný a štátnou mocou vynútiteľný normatívny systém.
Vynútiteľnosť uložených pozitívnych a negatívnych povinnosti, teda príkazov a zákazov uložených
právnymi normami tvoriacimi celok normatívneho systému, štátnou mocou odlišuje tento normatívny
systém od iných normatívnych systémov, dodržiavanie noriem ktorých nevynucuje štát, ale spoločenská
skupina do ktorej jednotlivec patrí alebo chce patriť prostredníctvom sociálneho tlaku spočívajúceho
v hrozbe jeho exklúzie prípadne exklúzii jedinca, ktorý porušuje normy normatívneho systému danej
spoločenskej skupiny. Nie je vylúčené, že napriek absencii štátneho donútenia môže jedinec pociťovať
hrozbu sankcie spočívajúcej v exklúzii, prípadne v miernejších formách sociálneho donútenia za pre
neho subjektívne závažnejšie než hrozbu sankcie zo strany štátu.
Z uvedeného vyplýva, že rôzne normatívne systémy sa môžu a aj sa dostávajú do vzájomných
kolízií. Vzhľadom na právny poriadok je to kolízia tohto normatívneho systému – právneho poriadku
resp. pozitívneho – platného práva s normatívnym systémom pozostávajúcim z morálnych noriem, teda
ide o klasický konflikt pozitívneho práva a prirodzeného práva, ak sa príkaz alebo zákaz daný štátom
nezlučuje s morálnym imperatívom, ako napríklad povinnosť kresťanskej morálky vyjadrená slovom
„nezabiješ“ na jednej strane a povinnosťou ustanovenou štátom spočívajúcou v brannej povinnosti (čl.
25 Ústavy Slovenskej republiky).
Okrem vzájomnej kolízie rôznych normatívnych systémov vznikajú kolízie – rozpory aj vo vnútri
týchto systémov. Tieto vnútorné rozpory predstavujú problém, ktorý, ak normatívny systém nemá
vytvorený mechanizmus jeho odstraňovania vytvára vnútorné napätie a dochádza k znehodnocovaniu
právneho poriadku, čo môže viesť k oslabeniu jeho legitimity v očiach adresátov noriem tohto systému
a sťaženiu schopnosti danej skupiny, ktorá takýto normatívny systém vytvorila sa efektívne
reprodukovať a dosahovať stanovené ciele, čo môže mať za následok jej nahradenie inou skupinou
s dokonalejším normatívnym systémom, ktorý buď netrpí vnútornými rozpormi do takej miery, prípadne
má vytvorený mechanizmus na prekonanie týchto rozporov. Schopnosť normatívneho systému
odstraňovať vnútorné rozpory predstavuje jeden z predpokladov pre zabezpečenie jeho fungovania
v meniacich sa podmienkach okolitého sveta s ktorým je normatívny systéme ako systém riadiaci
v interakcii a na meniace podmienky ktorého sa adaptuje čím zvyšuje šance na dosiahnutie cieľov,
ktoré má vytýčené a tým zvyšuje šance danej spoločnosti na úspešnú reprodukciu aj vo vzťahu ku
konkurenčným spoločnostiach s ich normatívnymi systémami.
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Ďalej bude venovaná krátka pozornosť jednak rozpornosti, vnútornej a vonkajšej, neprávnych
normatívnych systémov, keďže paradigmy fungovania sú rovnaké aj pre právne normatívne systémy.
Hlavná pozornosť je však venovaná rozpornosti právneho normatívneho systému – právneho poriadku,
jednotlivým druhom rozporov a spôsobom ich odstraňovania.
2

ROZPORNOSŤ NEPRÁVNYCH NORMATÍVNYCH SYSTÉMOV

V zásade možno hovoriť o rozpornosti vonkajšej, keď sa do konfliktu dostanú rôzne normatívne
systémy a o rozpornosti vnútornej, keď sa do konfliktu dostanú normy toho istého normatívneho
systému.
Kolízii rôznych normatívnych systémov sa nedá vyhnúť v dôsledku ich rozdielneho hodnotového
zamerania, ako prejavu existencie rôznych sociálnych skupín z ktorých každá si vytvára svoj vlastný
normatívny systém, no každý normatívny systém sa snaží predchádzať svojej vlastnej vnútornej
rozpornosti. Nie je vylúčené, že aj normy toho istého normatívneho systému sa dostanú do vzájomného
konfliktu, ak ide o normy, ktoré majú rôznu normatívnu silu ako napríklad rozpor niektorého desatora
daného Bohom naj jednej strane a normy danej cirkevnou organizáciou možno vyriešiť uprednostnením
silnejšej normy pred slabšou a odstránením slabšej normy, ktorá je v rozpore so silnejšou prípadne
výkladom a aplikáciou slabšej normy v súlade so silnejšou normou.
Nie je však vylúčený ani rozpor noriem rovnakej sily. Aj v tomto prípade je potrebné zvoliť buď
niektorú z dvoch navzájom sa vylučujúcich noriem prípadne zvoliť takú interpretáciu a aplikáciu noriem
odstraňujúcu rozpor. Nie je vylúčené, že v dôsledku rozdielnych názorov na spôsob riešenia rozporu
noriem dôjde k preneseniu normatívneho konfliktu do sociálnej štruktúry skupiny, ktorá normatívny
systém vytvorila čo môže vyústiť do vzájomného boja, najmä ak ide o normy vyjadrujúce fundamentálne
hodnoty alebo k rozpadu, pôvodne homogénnej, sociálnej skupiny na menšie celky vykazujúce
vnútornú hodnotovú konzistenciu. Príkladov v dejinách takéhoto postupu je množstvo pokiaľ ide už
o zmienené Kresťanstvo ide o schizmu napr. z roku 1054 medzi západnou a východnou kresťanskou
cirkvou a náboženské konflikty medzi protestantmi a katolíkmi (Tridsaťročná vojna, Bartolomejská noc
z 24. 8. 1572) ako aj vznik sunnitskej a šiítskej vetvy Islámu, z hľadiska politických systémov boj medzi
nacizmom, komunizmom a liberálnymi demokraciami počas Druhej svetovej vojny alebo Studená vojna
a boj medzi Spojenými štátmi Americkými a Zväzom sovietskych socialistických republík – ich satelitmi
alebo spojencami v Kórejskej vojne, Vietnamskej vojne, vojne v Afganistane a iných častiach sveta
prípadne, Púnske vojny, Americká občianska vojna, Francúzska revolúcia a iné.
Nie je cieľom tohto príspevku podrobne analyzovať príčiny zmienených konfliktov, ktoré boli
komplikované a nespočívali len vo vnútornej rozpornosti normatívnych systémov či v antagonizme
normatívnych (hodnotových) systémov rôznych sociálnych skupín, cieľom je poukázať ako sa spravidla
riešili už zmienené konflikty medzi normatívnymi systémami alebo rozpory vo vnútri normatívnych
systémov iných ako právny poriadok. Na tomto mieste je vhodné poznamenať, že normatívne systémy
sa nemusia dostať do vzájomného konfliktu, len v dôsledku antagonistických hodnôt, môžu mať
podobné hodnotové zameranie, ale sledovať protichodné ciele, ktorých súčasná realizácia sa
v dôsledku obmedzenosti zdrojov vzájomne vylučuje (z hľadiska teórie hier ide o hru s nulovým súčtom,
kedy obom stranám ide o to isté – víťazstvo, ale nie je možné aby obe strany zvíťazili naraz).
3

ROZPORNOSŤ PRÁVNEHO NORMATÍVNEHO SYSTÉMU

3.1

Vonkajšia rozpornosť právnych poriadkov

Tak, ako vznikajú konfliktné situácie a rozpory medzi neprávnymi normatívnymi systémami
vznikajú konfliktné situácie aj medzi právnymi normatívnymi systémami navzájom, to je dané sociálnoekonomickými faktormi. Napriek tejto skutočnosti nemajú rozpory medzi právnymi poriadkami rôznych
štátov spravidla za následok odstraňovanie týchto konfliktov násilnou cestou a to najmä z toho dôvodu,
že každý normatívny právny systém spravidla platí na štátnom území a spravidla nemá exteritoriálne
účinky, ktoré by viedli k neutralizácii účinkov iného právneho normatívneho systému pôsobiaceho na
území iného štátu.
Výsledkom takéhoto konfliktu je neakceptovanie právnej relevancie určitej skutočnosti jedným
právnym poriadkom aj keď iný právny poriadok priznáva tej istej skutočnosti právnu relevanciu. Ako
príklad možno uviesť právo štátov západného sveta a napríklad Islamského práva. To čo uznáva jeden
svetový právny systém je pre iný svetový právny systém neprijateľné. Zmierňovaniu týchto konfliktov
slúži predovšetkým medzinárodné právo verejné v tom zmysle, že štáty môžu uzavrieť bilaterálnu alebo
multilaterálnu zmluvu v ktorej spoločne upravia spôsob riešenia rozporu ich právnych poriadkov ako aj
medzinárodné právo súkromné, ako súbor vnútroštátnych právnych noriem – kolíznych noriem
prostredníctvom ktorých sa štáty samé vysporadúvajú s riešením konfliktu rôznych právnych poriadkov
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ku korím dochádza v právnych vzťahoch s cudzím prvkom a to tak, že priznajú alebo nepriznajú pri
riešení právneho vzťahu s cudzím prvkom prednosť svojmu vlastnému právnemu poriadku alebo
právnemu poriadku iného štátu prostredníctvom svojich vlastných kolíznych noriem.
Napriek tejto skutočnosti si však v záujme zachovania hodnotovej konzistencie svojho právneho
poriadku vyjadrujúceho aj nenormatívny (hodnotový) systém spoločnosti ponechávajú možnosť
podriadiť právny vzťah s cudzím prvkom vlastnému právnemu poriadku a prípadne aj iným právnym
poriadkom priznanú právnu relevanciu určitej skutočnosti odmietnuť a nepriznať jej právnu relevanciu.
V podmienkach Slovenskej republiky in concreto ide o § 36 zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom
práve súkromnom a procesnom, ktorý znie: „Právny predpis cudzieho štátu nemožno použiť, pokiaľ by
sa účinky tohto použitia priečili takým zásadám spoločenského a štátneho zriadenia Slovenskej
republiky a jej právneho poriadku, na ktorých je potrebné bez výhrady trvať.“.
Už zmieneným prostriedkom odstraňovania vonkajšej rozpornosti, rozpornosti rôznych právnych
normatívnych systémov, štáty predchádzajú aj prostredníctvom medzinárodných zmlúv a dohovorov, ak
dospejú k záveru, že komparatívna výhoda odstránenia rozporu je väčšia ako výhoda z jeho
ponechania. V tejto súvislosti ide najmä o medzinárodný obchod a justičnú spoluprácu v trestných
veciach. Príkladom odstraňovania vonkajších rozporov medzi právnymi poriadkami rôznych štátov je
európska integrácia reprezentovaná Európskou úniou a stelesnená v primárnom práve Európskej únie
a následne ďalej prehlbovaná a uskutočňovaná prostredníctvom sekundárneho práva Európskej únie –
nariadeniami a smernicami, ktoré majú za týmto účelom supranacionálny charakter.
3.2

Vnútorná rozpornosť právneho poriadku

Doteraz bola pozornosť venovaná rozporu viacerých – rôznych právnych normatívnych
systémov, ďalej sa venuje pozornosť vnútornej konzistencii – bezrozpornosti právneho normatívneho
systému a spôsobom jej odstraňovania.
Tak, ako neprávne normatívne systémy predpokladajú pre svoju funkčnosť a integračné
poslanie – predchádzanie vzniku konfliktných situácii a po ich vzniku ich odstraňovanie s cieľom čo
najefektívnejšie zabezpečiť reprodukciu spoločnosti, tak aj právny normatívny systém má byť vnútorne
bezrozporný, keďže, ako bolo uvedené skôr, rozdiel medzi právnym a neprávnym normatívnym
systémom spočíva len v prítomnosti alebo absencii štátneho donútenia.
Uvedená požiadavka homogenity právneho normatívneho systému vyplýva z jeho poslania ako
prostriedku spoločenskej regulácie, keďže právny normatívny systém je riadiacim systémom „ordo
ordinans“, ktorý predstavuje návod ako transformovať realitu prítomnosti na realitu budúcnosti. Ide teda
o normatívny systém, ktorý je systémom riadiacim, sledujúcim určité ciele a poskytujúcim návod ako
tieto ciele dosiahnuť. Tak, ako neprávne normatívne systémy aj právny normatívny systém – právny
poriadok pozostáva z množiny noriem označovaných ako právne normy majúcich určité špecifické
vlastnosti vyplývajúce z ich príslušnosti k právnemu normatívnemu systému (všeobecnú záväznosť,
vynútiteľnosť štátnou mocou atď.).
3.3

Druhy vnútornej rozpornosti v právnom poriadku

Tak, ako v iných normatívnych systémoch aj v právnom poriadku existujú medzi rôznymi
normami horizontálne a vertikálne vzťahy, ktoré dávajú právnemu poriadku usporiadanosť štruktúrovanosť reprezentovanú homogenitou právneho poriadku. Z uvedeného vyplýva, že vzájomná
bezrozpornosť právnych noriem je predpokladom vnútornej bezrozpornosti právneho poriadku ako
takého. Požiadavka bezrozpornosti má svoj pragmatický a sociologický význam pričom vychádza
z teleologickej funkcie normatívneho systému tak, ako bolo uvedené skôr.
Napriek tomu, že je cieľom legislatívneho procesu vytvárať bezrozporný právny poriadok, ide
o požiadavku, ktorú si uložil štát sám napr. v čl. 2 Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov, čl. 2
Legislatívnych pravidiel vlády a ktorá korešponduje s čl. 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, podľa
ktorého je Slovenská republika právnym štátom z koncepcie, ktorého pramení aj doktrína racionálneho
zákonodarcu, ktorej jedným atribútom je aj požiadavka vnútornej bezrozpornosti právneho poriadku.
Nie je vylúčené, že dôjde k vytvoreniu takej právnej normy, ktorá bude napriek citovanému
v rozpore s inou právnou normou a založí sa tak ich vzájomný rozpor, ktorý je spôsobilý znehodnotiť
normatívny systém ako taký, keďže v dôsledku vnútorného rozporu sa znižuje efektivita fungovania
právneho poriadku ako jedného z nástrojov pre reprodukciu spoločnosti.
Tak, ako iné normatívne systémy, tak aj právny poriadok upravuje spôsob predchádzania vzniku
rozporu – mechanizmus ex ante, prostredníctvom medzirezortného pripomienkového konania ak je
predkladateľom právneho predpisu vláda (zákon, nariadenia vlády) prípadne ministerstvo alebo iný
ústredný orgán štátnej správy (vyhláška, výnos, opatrenie) za spolupôsobenia Legislatívnej rady vlády
a Sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády Slovenskej republiky, ktorá je sekretariátom Legislatívnej rady
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vlády, rokovania Národnej rady Slovenskej republiky, prostredníctvom druhého čítania vo výboroch
a prípadne aj v pléne a prostredníctvom činnosti Odboru legislatívy Kancelárie Národnej rady
Slovenskej republiky, možnosti suspenzívneho veta prezidenta Slovenskej republiky a napokon
prostredníctvom mechanizmu ex post – abstraktnou kontrolou ústavnosti Ústavným súdom Slovenskej
republiky (ďalej len „Ústavný súd“) na ktorý sa môžu obrátiť aktívne legitimované subjekty (podľa § 18
ods. 1 písm. a) až f) zákona č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky o
konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov najmenej pätina poslancov
Národnej rady Slovenskej republiky, prezident Slovenskej republiky, vláda Slovenskej republiky, súd, v
súvislosti so svojou rozhodovacou činnosťou, generálny prokurátor Slovenskej republiky, verejný
ochranca práv vo veciach súladu právnych predpisov podľa čl. 125 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky,
ak ich ďalšie uplatňovanie môže ohroziť základné práva alebo slobody alebo ľudské práva a základné
slobody vyplývajúce z medzinárodnej zmluvy, ktorú Slovenská republika ratifikovala a ktorá bola
vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom).
Samotný rozpor medzi právnymi normami môže spočívať v rozpornosti pravidiel správania sa
ustanovených jednotlivými právnymi normami, teda ide o prípad keď jedna právna norma určité
správanie prikazuje a iná právna norma to isté správanie zároveň zakazuje. Ďalším druhom rozporu je
rozpor v cieľoch, napríklad rozpor medzi ochranou vlastníckeho práva na jednej strane a požiadavkou
ochrany dobrej viery na strane druhej, požiadavky spravodlivosti na jednej strane a právnej istoty na
strane druhej, verejným záujmom a súkromným záujmom a podobne.
Druhému z uvedených rozporov sa nedá vyhnúť a preto vznik takéhoto rozporu nemá za
následok znehodnotenie právneho normatívneho systému. Naproti tomu, prvému z uvedených rozporov
je potrebné predchádzať a v prípade jeho vzniku ho odstrániť, keďže znehodnocuje právny systém a
nie je prípustné, aby na jednom mieste v rovnakom čase bolo jedno a to isté správanie prikázané aj
zakázané.
3.3.1

Rozpornosť cieľov

Ako bolo už zmienené, rozpornosť cieľov, je symptomatická pre právny normatívny systém.
V praxi môžu nastať dve situácie, jednak dôjde k úplnému rozporu v cieľoch, dva ciele sa navzájom
vylučujú, napríklad tie, ktoré boli už zmienené, alebo môže dôjsť k čiastočnému rozporu čo je situácia,
keď dosahovanie jedného cieľa sťažuje dosahovanie cieľa iného. V takom prípade je možné túto druhú
situáciu riešiť stanovením poriadia dosiahnutia jednotlivých cieľov tak, aby dosahovanie jedného
nekomplikovalo dosahovanie druhého.
Pokiaľ ide o riešenie úplného rozporu, ide spravidla o kolíziu cieľov majúcich ústavnoprávny
význam, činnosťou ústavných súdov bol vytvorený mechanizmus ako posúdiť ktorému cieľu sa má dať
prednosť pred iným prípadne do akej miery. Uvedený mechanizmus sa označuje ako test
proporcionality. Test proporcionality (napr. II. ÚS 152/08-52, PL. ÚS 23/06-61, II. ÚS 326/09-37)
spočíva v posúdení použitia vzájomne si odporujúcich ústavných princípov ústavným súdom z hľadiska
a) vhodnosti právnej úpravy vo vzťahu k sledovanému cieľu, pokiaľ ide o požiadavku vytvorenia
právnej normy takým spôsobom, a tak dôkladne, aby bola spôsobilá dosiahnuť identifikovaný cieľ,
b) nevyhnutnosti v tom zmysle, že prijatá právna úprava predstavuje len taký zásah do sféry práv
oprávneného, ktoré sú nevyhnutné a nejde nad rámec tejto nevyhnutnosti,
c) proporcionality v užšom zmysle teda, že právna norma je primeraná vo vzťahu k ňou sledovanému
cieľu a teda, že príslušné legislatívne opatrenie síce obmedzuje určitý cieľ (napr. základné práva
alebo slobody) no svojimi negatívnymi dôsledkami nepresahuje pozitíva stelesnené v presadení
iného cieľu (napr. verejného záujmu nimi sledovaného).
3.3.2

Rozpornosť pravidiel správania sa

Tento druh vnútorného rozporu právneho normatívneho systému, ako bolo uvedené skôr,
znehodnocuje právny poriadok ako normatívny systém keďže nie je prípustné, aby bolo jedno a to isté
správanie na tom istom mieste v tom istom času a tomu istému adresátovi právnej normy zároveň
prikázané aj zakázané.
Tento druh rozporu môže mať podobu, buď rozporu dvoch generálnych noriem, alebo podobu
rozporu dvoch individuálnych noriem, ktoré vznikli na základe ambivalentnej formulácie generálnej
normy vyjadrenej tak, že rôznymi štandardnými interpretačnými postupmi právnej hermeneutiky možno
dospieť k viacerým, spravidla dvom antagonistickým, individuálnym právnym normám.
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3.3.2.1 Rozpor individuálnych právnych noriem
Základnou legislatívnou požiadavkou, je formulovanie právnych predpisov, teda také vyjadrenie
právnej normy v ustanovení či ustanoveniach právnych predpisov, aby neumožňovali rôzne výklady
toho istého ustanovenia. Túto požiadavku možno naplniť prostredníctvom anticipovaného výkladu zo
strany (zamestnancov legislatívnych odborov) ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej
správy, ktoré tvoria inštitucionálny a personálny korpus výkonnej moci vrcholným orgánom, ktorej je
vláda Slovenskej republiky (čl. 108 Ústavy) a ktorá je hlavným iniciátorom zákonodarného procesu
v Slovenskej republike, keďže ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy majú
kompetenčným zákonom (§ 37 zákona č. 575/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov) uloženú
zodpovednosť za „... náležitú právnu úpravu vecí patriacich do ich pôsobnosti.“. Ďalším prostriedkom na
odstraňovanie ambivalentnosti formulácie právnych noriem je viacstupňovosť legislatívneho procesu,
najmä pokiaľ ide primárne normatívne právne akty, reprezentovaná už zmienenou činnosťou
Legislatívnej rady vlády a jej sekretariátu – Sekcie vládnej legislatívy (na úrovni vlády), Odboru
legislatívy (na úrovni parlamentu) (príklad č. 1) a Odboru legislatívy a milosti (na úrovni prezidenta),
ktorých úlohou je poskytovanie rezortne nezaťaženého pohľadu a oponentúry.
Napriek týmto filtračným mechanizmom sa však možno stretnúť s formuláciami, ktoré sa
v aplikačnej praxi ukážu ako viac či menej nejednoznačné a umožňujúce rôzne výklady pri väčšom či
menšom stupni rozumných pochybností o opodstatnenosti viacerých výkladov (príklad č. 2), táto
skutočnosť sa prejavuje najmä v činnosti advokátov a právnikov pracujúcich v rôznych organizáciách
(firmy, orgány verejnej správy) a odstraňuje sa prostredníctvom súdov v rámci ich rozhodovacej
činnosti. Ústavnoprávny aspekt je daný tým, že niekedy nie je vnútorný rozpor individuálnych právnych
noriem, daný subjektívne, záujmom každej strany presvedčiť súd a správnosti svojho výkladu, ale
objektívnou ambivalentnosťou, ktorá sa môže stať predmetom posudzovania nie len všeobecných
súdov, ale aj Ústavným súdom Slovenskej republiky (príklad č. 3).
Príklad č. 1
§ 56 ods. 9 návrhu zákona o cestnej doprave (tlač 559):
„Taxametre umožňujúce tlač potvrdenia o zaplatení cestovného musia byť vo vozidle taxislužby
umiestnené do 1. januára 2014.“.
§ 56 ods. 9 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave:
„Taxametre umožňujúce tlač potvrdenia o zaplatení cestovného musia byť vo vozidle taxislužby
umiestnené od 1. januára 2014.“
Dikcia návrhu zákona umožňovala na základe gramatického výkladu generálnej normy vytvoriť dve
rozdielne individuálne normy, podľa prvej, trvá povinnosť od nadobudnutia účinnosti zákona a končí 1.
januára a podľa druhej sú taxikári povinný umiestniť vo svojich vozidlách požadované taxametre
najneskôr do 1. januára 2014 a ponechať ich vo vozidlách taxislužby nepretržite po 1. januári 2014.
Rozpor vyvolaný vznikom, založeným na gramatickom výklade, dvoch antagonistických individuálnych
noriem z jednej generálnej normy v dôsledku jej ambivalentnej formulácie nebolo možné odstrániť
poukazom na úmysel vyjadrený v dôvodovej správe, ktorá uvedené ustanovenie vykladala v druhej
z dvoch zmienených verzií, keďže dôvodová správa nie je záväzným výkladom. Ak by nedošlo k úprave
bolo by predmetné ustanovenie možným zdrojom sporov v rámci správneho súdnictva, keďže taxikári,
ktorí by zvolili, pre nich výhodnejšiu, prvú variantu by využili právne prostriedky na odvrátenie sankcie,
ktorú by im ukladali príslušné dopravné správne orgány aplikujúce príslušnú právnu normu v zmysle
druhej varianty možného výkladu.

Príklad č. 2
§ 16 ods. 3 zákona č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov
v znení neskorších predpisov de lege lata
„Nikto nesmie zasahovať do činnosti daňového poradcu spôsobom, ktorý by obmedzoval jeho
nezávislosť.“
§ 16 ods. 3 zákona č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov
v znení neskorších predpisov de lege ferenda:
„Do činnosti daňového poradcu možno zasahovať len spôsobom, ktorý neobmedzí jeho nezávislosť.
Zo znenia § 16 ods. 3 zákona č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových
poradcov v znení neskorších predpisov je možné z hľadiska gramatického výkladu, keďže slovenčina
umožňuje vyjadriť aj dvojitý zápor, vytvoriť individuálnu právnu normu, podľa ktorej je každý povinný sa
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zdržať správania, ktorým by zasahoval do činnosti daňového poradcu spôsobom obmedzujúcim jeho
nezávislosť. Predkladateľ však zvolením dvojitého záporu vytvoril predpoklad k vzniku rozporu
individuálnych noriem, keďže rovnako korektne je možné logickým výkladom dospieť k záveru, že
každý môže zasahovať do činnosti daňového poradcu spôsobom ktorým by obmedzil jeho nezávislosť,
keďže z hľadiska pravidiel logiky ide o dvojitý zápor, teda negáciu negácie. Uvedený rozpor medzi
individuálnou normou vytvorenou gramatickým výkladom a logickým výkladom je možné odstrániť len
prostredníctvom argumentum ad absurdum a argumentum ratione legis, čo však vyžaduje pre bežného
adresáta, interpretačne náročnejší postup a v neposlednom rade aj priestor pre snahu vymaniť sa spod
povinnosti, čo je prirodzená snaha každého adresáta povinnosti.
Príklad č. 3
§ 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive v znení neskorších
predpisov v znení platnom v čase rozhodovania súdov:
„(1) a) ...trestný čin nebezpečného vyhrážania podľa § 360 Trestného zákona, trestný čin opilstva podľa
§ 363 Trestného zákona alebo trestný čin týrania zvierat podľa § 378 Trestného zákona, a
b) iný trestný čin, ako je uvedený v písmene a),“
§ 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive v znení neskorších
predpisov de lege lata:
„(1) a) ...trestný čin nebezpečného vyhrážania podľa § 360 Trestného zákona, trestný čin opilstva podľa
§ 363 Trestného zákona alebo trestný čin týrania zvierat podľa § 378 Trestného zákona, alebo
–––
b) iný trestný čin, ako je uvedený v písmene a)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––---------------------------------

V tomto prípade vznikol rozpor medzi individuálnou normou vytvorenou na základe výkladu
gramatického a logického, ktorý vytváral kumulatívnu podmienku pre stratu bezúhonnosti
a individuálnou normou, vytvorenou na základe výkladu teleologického pri použití argumentum ratione
legis, ktorý vyváral alternatívnu podmienku pre stratu bezúhonnosti. Uvedeným sa musel v rámci svojej
rozhodovacej činnosti zaoberať nie len Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd apelačný v rámci
správneho súdnictva, ale aj ústavný súd Slovenskej republiky, ktorý svojím uznesením sp. zn. III. ÚS
274/07-13 zo dňa 11. októbra 2007 dal za pravdu Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky, ktorý potvrdil
rozsudok prvostupňového súdu, ktorý sa priklonil k individuálnej norme vytvorenej teleologickým
výkladom.
Rozpor vyvolaný nejednoznačnosťou formulácie generálnej právnej normy, ktorá umožňuje
prostredníctvom korektne aplikovaných metód právnej hermeneutiky dospieť k viacerým individuálnym
právnym normám sa odstraňuje prostredníctvom interpretačných pravidiel, spomedzi ktorých boli už
niektoré spomenuté, ide o argumenty ako je argumentum ad absurdum, argumentu mratione legis,
argumentum a maiori ad minus, argumentum a minori ad maius, argumentu simili resp per analogiam,
argumentum a contrario, ktorým sa venuje právna teória.
3.3.2.2 Rozpor generálnych právnych noriem
Na rozdiel od predchádzajúceho zdroja rozporu, nejednoznačnej formulácie generálnej právnej
normy, rozpor generálnych právnych noriem, nespočíva v ich nejasnej formulácii, ale v ich vzájomnom
protirečení. Taktiež tomuto rozporu má legislatívny proces, vnímaný nielen ako proces na vytváranie
a adaptáciu právneho normatívneho systému na okolité prostredie a jeho zmeny, ale aj ako
mechanizmus právneho normatívneho systému na predchádzanie a ex ante elimináciu vzniku
vnútorného rozporu normatívneho systému, predchádzať. Vznik tohto javu je možné zdôvodniť
hypertrofiou legislatívy, ktorej sprievodným javom je nárast počtu normatívnych právnych aktov
sprevádzaný poklesom ich kvality – označovaný ako legislatívna inflácia. Treba však povedať,
že rozpor generálnych noriem je pomerne zriedkavý až raritný, v porovnaní s množstvom výskytu
rozporu individuálnych noriem.
Jeden takýto rozpor generálnych noriem vznikol v priebehu roku 2010, kedy vznikla otázka, či sú
tie orgány štátnej správy, ktoré poskytujú sociálne zabezpečenia zamestnancom štátu pôsobiacim
v jeho ozbrojených silách a zboroch povinné z niektorých dávok sociálneho zabezpečenia platiť poistné
na zdravotné poistenie, keďže tieto dávky sociálneho zabezpečenia boli predmetom dane z príjmov.
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, za účelom zodpovedania tejto otázky kontaktovalo
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, ktoré postúpilo žiadosť Ministerstvu financií Slovenskej
republiky. To dospelo k záveru, že keďže inkriminované dávky sociálneho zabezpečenia sú predmetom
dane z príjmov sú príslušné ministerstvá povinné zo svojich fondov sociálneho zabezpečenia odvádzať
z týchto dávok poistné na zdravotné poistenie a taktiež aj ich poberatelia, čo dovtedy nerobili ani
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ministerstvá ani poberatelia týchto dávok sociálneho zabezpečenia (išlo o princíp ak sa z niečoho platí
daň z príjmu je to príjem a preto sa z neho má platiť aj poistné na zdravotné poistenie).
Opačný názor zastávali dotknuté ministerstvá, ale napríklad aj Slovenská informačná služba
alebo Národný bezpečnostný úrad, keďže príslušný zákon, upravujúci sociálne zabezpečenie
príslušníkov ozbrojených síl a ozbrojených zborov taxatívnou enumeráciou pozitívne vymedzoval aké
úhrady tvoria výdavkovú časť fondu sociálneho zabezpečenia, ktorý spravujú.
Vznikol tak rozpor dvoch generálnych noriem, jednej ktorá prikazovala uhrádzať len presne
vymedzené náklady z fondu sociálneho zabezpečenia, a contrario úhrada iných výdavkov by bola
protizákonná a mohla by byť kvalifikovaná aj ako trestný čin porušovania povinnosti pri správe cudzieho
majetku (§ 237 a 238 Trestného zákona) a druhej, ktorá naopak považovala poberateľov dotknutých
sociálnych dávok za „zamestnancov“ a úrady sociálneho zabezpečenia za „zamestnávateľov“
povinných platiť z týchto „príjmov“ (z hľadiska zákona o dani z príjmov) poistné na zdravotné poistenie,
pričom nesplnenie tejto povinnosti bolo možné kvalifikovať aj ako trestný čin nezaplatenia dane
a poistného (§ 278 Trestného zákona). Keďže v tom čase bola v medzirezortnom pripomienkovom
konaní novela zákona o zdravotnom poistení, iniciovali dotknuté ministerstvá prostredníctvom
uplatnenia zásadných pripomienok rozporové konanie na ktorom došlo k odstráneniu rozporu
prostredníctvom novelizačného bodu, ktorý bol v rámci schválenia návrhu novely taktiež Národnou
radou Slovenskej republiky schválený.
Rozpor generálnych právnych noriem sa spravidla rieši posúdením ich vzájomného vzťahu
z hľadiska ich systematického začlenenia v štruktúre právneho poriadku a stanovenie ich vzájomne
časovej a priestorovej relácie. Na základe uvedeného následne dôjde k uplatneniu niektorého
z pravidiel riešenia rozporu, ide o pravidlo:
1. lex superior derogat legi inferiori,
2. lex posterior derogat legi priori,
3. lex specialis derogat legi generali.
Lex superior derogat legi inferiori
Prvé z uvedených pravidiel je možné aplikovať len ak sú v konflikte právne normy rozdielnej
právnej sily, napríklad norma ústavná s normou zákonnou, prípadne norma vykonávacia so zákonnou
normou, pričom z hľadiska vertikálnej tranzitívnosti vzťahov medzi právnymi normami platí, že ak je
v rozpore s ústavnou normou norma zákonná je v rozpore s touto ústavnou normou aj vykonávacia
norma vykonávajúca takto rozpornú zákonnú normu, aj keď môže byť vykonávacia norma v súlade
s vykonávanou zákonnou normou. V tomto prípade, ak nezosúladí príslušný normotvorca právnu normu
ním vydanú s právnou normou vyššej právnej sily, môže intervenovať nadriadený normotvorca a zrušiť
takúto rozpornú právnu normu podriadeného normotvorcu (napr. parlament zákonom zruší vykonávacie
predpisy vlády prípadne ministerstva). Ak sa tak nestane a rozpor pretrváva zasiahne negatívny
zákonodarca (ústavný súd). Odstránenie tohto rozporu je pomerne jednoduché keďže v praxi
nevznikajú pochybnosti a vzájomnom vertikálnom vzťahu medzi rozpornými právnymi normami.
Lex posterior derogat legi priori
Uplatnenie tohto pravidla ako aj tretieho pravidla má význam ak vznikne rozpor medzi právnymi
normami rovnakej právnej sily teda, ak na základe posúdenia sa dospeje k záveru, že ide o právne
normy rovnakej právnej sily, ktoré sú vo vzájomnom rozpore. V tomto prípade sa má za to, že neskoršia
právna úprava ktorej rozsah pôsobnosti zasahuje do rozsahu pôsobnosti skoršej právnej úpravy
deroguje skoršiu právnu úpravu. Spravidla nedochádza k materiálnej derogácii, ale k formálnej
derogácii, kedy neskorší právny predpis obsahuje derogačnú klauzulu s explicitným uvedením citácií
tých (skorších) právnych predpisov, ktoré zrušuje, prípadne aj v akom rozsahu. Toto riešenie rozporu
taktiež nepredstavuje výraznejší problém keďže je možné v dôsledku lineárnosti plynutia času zistiť na
časovej osy kedy boli jednotlivé právne predpisy prijaté – publikované v Zbierke zákonov a tak posúdiť,
ktorá právna norma z dvoch rozporných bola prijatá skôr a ktorá naopak neskôr a má mať teda
prednosť v aplikácii. Táto otázka však vzniká len pri materiálnej derogácii, keďže pri formálnej derogácii
neskorší právny predpis, ako bolo uvedené skôr, priamo uvádza, ktoré právne predpisy a v akom
rozsahu zrušuje. Výnimku z tejto zásady predstavuje len pravidlo podľa ktorého lex generalis posterior
non derogat lex specialis prioris.
Lex specialis derogat legi generali
Predstavuje posledné z uvedených troch pravidiel a v praxi často aj náročnejšie, keďže spočíva
v posúdení, ktorá právna norma predstavuje osobitnú úpravu vo vzťahu k inej právnej norme rovnakej
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právnej sily. Ide teda opäť o posúdenie vzájomného horizontálneho vzťahu dvoch právnych noriem
rovnakej právnej sily, pričom tu je potrebné posudzovať z hľadiska vecnej, miestnej a osobnej
pôsobnosti oboch právnych noriem, ktorá právna norma obsahuje osobitnú úpravu z všeobecnej úpravy
obsiahnutej v inej právnej norme, čo nie je často na prvý pohľad zreteľné. Keďže sa v tomto prípade
uvažuje o právnych normách, ktoré platia a sú účinné v ten istý okamih otázka časovej pôsobnosti
nezohráva rozhodujúcu úlohu. V tomto prípade sa posudzuje pôsobnosť ktorej právnej normy je
podtriedou pôsobnosti druhej právnej normy, napríklad právne vzťahy upravené Obchodným
zákonníkom sú podtriedov právnych vzťahov upravených Občianskym zákonníkom a preto je
Obchodný zákonní lex specialis vo vzťahu k Občianskemu zákonníku, ktorý je naopak vo vzťahu
k Obchodnému zákonníku lex generalis. Nie je však vylúčené aby právny predpis, ktorý je vo vzťahu
k inému právnemu predpisu lex specialis bol sám vo vzťahu k ďalšiemu právnemu predpisu lex
generalis, ako je tomu v prípade vzťahu zákona o cenných papieroch, ktorý je vo vzťahu
k Obchodnému zákonníku lex specialis a Obchodný zákonník je vo vzťahu k zákonu o cenných
papieroch lex generalis. Teda jedna a tá istá právna norma je zároveň lex specialis aj lex generalis, ale
per se nikdy nie k tej istej právnej norme, ale k dvom rôznym právnym normám. Práve uvedená
skutočnosť, potreba posúdiť viacero právnych noriem vo viacerých právnych predpisoch z hľadiska ich
vzájomného horizontálneho vzťahu, má za následok niekedy nesprávnu interpretáciu právnych
predpisov a aplikáciu právnych noriem, keďže aplikujúci subjekt si nesprávne vyloží vzájomné vzťahy
rôznych v tom istom okamihu platných právnych noriem rovnakej právnej sily.
Výnimka z aplikovateľnosti pravidiel odstraňovania rozporu generálnych právnych noriem
Využitie uvedených argumentov je štandardným spôsobom odstránenia rozporu dvoch
generálnych právnych noriem, no pri bližšej analýze možno mať pochybnosti o ústavnej konformite
aplikovania zásady lex specialis derogat legi generali a lex posterior derogat legi priori v uvedenom
prípade rozporu zákona o zdravotnom poistení a zákona o sociálnom zabezpečení (tretia zásada lex
superior derogat legi inferiori neprichádza do úvahy keďže nejde o rozpor medzi ktorými je vertikálny
vzťah, ale horizontálny vzťah).
Zo skôr uvedeného vyplýva, že medzi zákonom č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov
a zákonom č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov došlo k praxeologickej rozpornosti, ktorú
nebolo možné preklenúť len prostredníctvom interpretačnej zásady lex specialis derogat legi generali a
lex posterior derogat legi priori (zákon č. 580/2004 Z. z. vo vzťahu k zákonu č. 328/2002 Z. z.). Zákon
o zdravotnom poistení nadobudol účinnosť 1. januára 2005 (okrem § 25 ods. 1 písm. c), ktorý
nadobúda účinnosť 1. januára 2006 a zákon o sociálnom zabezpečení nadobudol účinnosť 1. júla 2002
(okrem čl. I § 13 a 61, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2004), takže zákon o zdravotnom poistení
je lex posterior a zákon o sociálnom zabezpečení je lex prior, no aplikovať toto pravidlo nie je vhodné,
keďže by tak došlo k materiálnej derogácii dotknutej právnej normy zákona o sociálnom zabezpečení.
Ďalšou možnosťou je aplikovať pravidlo lex specialis derogat legi generali, toto pravidlo je možné
použiť, ak existuje medzi dvomi právnymi predpismi vzájomná relácia triedy a podtriedy, kedy podtrieda
(lex specialis) derogiuje triedu (lex generalis), v tomto konkrétnom prípade je však otázne či existuje
takáto relácia triedy a podtriedy medzi zákonom o sociálnom zabezpečení a zákonom o zdravotnom
poistení.
Zároveň bolo treba vziať do úvahy, že pri aplikácii oboch naposledy a do úvahy prichádzajúcich
pravidiel či by bol zákon o zdravotnom poistení nepriamou novelou zákona o sociálnom zabezpečení
vykonanou formou čiastočnej materiálnej derogácie, čo je treba posúdiť z hľadiska čl. 1 ods. 1 Ústavy, z
hľadiska požiadavky prehľadnosti, zrozumiteľnosti a prístupnosti právneho poriadku, jeho právnych
predpisov a noriem v nich obsiahnutých, adresátom práv a povinností.
Ďalšou možnosťou bolo dospieť k záveru, že medzi obomi právnymi predpismi neexistuje žiadna
taká relácia, ktorá by umožňovala použiť niektorú zo zmienených zásad a akceptovať dovtedy
aplikovaný výklad podľa ktorého sa z inkriminovaných dávok sociálneho zabezpečenia poistné na
zdravotné poistenie v minulosti neplatilo a preto nie je dôvod, keďže nedošlo k zmene znenia
ustanovení, pristúpiť k vytvoreniu odlišnej individuálnej právnej normy.
Do úvahy bolo potrebné vziať aj argumentum per analogiam (dávky sociálneho poistenia nie sú
vymeriavacím základom pre poistné na zdravotné poistenie, pričom odchodné, výsluhový príspevok a
rekreačná starostlivosť, ktoré sú dávkami sociálneho zabezpečenia a plnia rovnakú úlohu ako dávky
sociálneho poistenia majú byť vymeriavacím základom pre poistné na zdravotné poistenie),
argumentum ad absurdum (považovať Úrad sociálneho zabezpečenia za „zamestnávateľa“ vo vzťahu k
príjemcom / poberateľom odchodného, výsluhového príspevku a rekreačnej starostlivosti a týchto za
jeho „zamestnancov“ a nie za príjemcov ako je tomu analogicky v prípade poberateľov sociálnych
dávok podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov) a napokon aj
výklad historický (vtedy recentná aplikačná prax konštantne interpretovala a aplikovala dotknuté
- 193 -

ustanovenia tak, že odchodné, výsluhový príspevok a rekreačná starostlivosť nepovažovala za
vymeriavací základ poistného na zdravotné poistenie) a teleologický (účelom sociálnych dávok je
zabezpečiť minimálny hmotný štandard ich poberateľov ako protiplnenie za odvody, ktoré títo platili v
rámci sociálneho zabezpečenia počas trvania služobného pomeru).
Na základe rozporového konania došlo napokon k akceptovaniu zásadných pripomienok
dotknutých rezortov, a to tak, že inkriminované dávky sociálneho zabezpečenia sa explicitne
nepovažovali za vymeriavací základ poistného na zdravotné poistenie. Táto úprava – spresnenie
ustanovenia bola v dôvodovej správe zdôvodnená ako precizácia textu, keďže ani pred touto
precizáciou sa dotknuté ustanovenie neinterpretovalo a neaplikovalo inak. Aplikovanie zásady lex
specialis derogat legi generali a zásady lex posterior derogat legi priori by viedlo k prijatiu záveru, že
zákon o zdravotnom poistení nepriamo novelizoval zákon o sociálnom zabezpečení (nepriama
novelizácia je v rozpore s čl. 1 ods. 1 Ústavy), tento záver je však ústavne nonkonformný aj vzhľadom
na judikatúru Ústavného súdu „Keď právnu normu možno vysvetľovať dvoma spôsobmi, pričom jeden
výklad je v súlade s Ústavu SR a medzinárodnými dohovormi podľa čl. 11 Ústavy SR a druhý výklad je
s nimi v nesúlade, nejestvuje ústavný dôvod na zrušenie takej právnej normy. Všetky štátne orgány
majú vtedy Ústavou určenú povinnosť uplatňovať právnu normu v súlade s Ústavou SR“ (PL. ÚS 15/98,
ale aj v judikátoch napríklad sp. zn. III. ÚS 122/05-8, III. ÚS 60/2012-21).
4

ZÁVER

Rozpoznanie a sanácia vnútorných rozporov v rámci normatívneho systému je základným
predpokladom regenerácie normatívneho systému, keďže vnútorné rozpory právny poriadok
znehodnocujú.
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„ŽLUŤÁCKÉ“ ODBORY, CO S NIMI?
Jan Horecký
Masarykova univerzita Brno, Právnická fakulta
Abstrakt: Předložený článek pojednává o postavení tzv. žluťácích odborů jako subjektu a
zaměstnavatelova partnera v rámci sociálního dialogu, resp. procesu kolektivního vyjednávání.
Žluťácké odbory představují seskupení zaměstnanců, které má vykonávat odborovou činnost na pobud
zaměstnavatele. Otázkou je, zda-li je shoda mezi legalitou a legitimitou takovýchto uskupení a zda je
možné působením žluťácké odborové organizace poškozovat kvalitní sociální dialog, resp. proces
kolektivního vyjednávání s cílem uzavřít kolektivní smlouvu. Cílem článku je analyzovat, zda lze
nějakým legálním způsobem, ať již de lege lata či de lege ferenda, negativnímu působení žluťácích
odborů zabránit.
Kľúčové slová: pluralita odborových organizací, sociální dialog, kolektivní vyjednávání, žluťácké
odbory.
Abstract: The present article discusses the status of the “yellow trade unions” as the subject and
employer's partner in social dialogue, respectively in the relationships of collective bargaining process.
Yellow trade unions represent groups of employees, which perform their activities in the interests of the
employer. The question is whether there is consensus between legality and legitimacy of such groups
and whether there is a possibility of yellow trade union action damaging quality of social dialogue,
respectively. process of collective bargaining. This article aims to analyze whether there is any legal
way, either de lege lata and de lege ferenda, to avoid an abolish the negative effect of yellow trade
unions.
Key words: yellow trade unions, collective bargaining, social dialogue, plurality of trade unions.

1

ÚVOD

V současném - ekonomicky turbulentním - světě se často hovoří o přetrvávajících důsledcích
ekonomické krize, které se projevují nejen v samotné ekonomice, ale i ve světě pracovněprávních
vztahů. Zaměstnanci, prostřednictvím svých zástupců – odborových organizací – projevují svůj
nesouhlas s vládní politikou a jejími dopady na svět pracovního práva. Nezřídka se však lze setkat
i s názory, že „občanská“ nespokojenost, která je ventilována a demonstrována právě s pomocí odborů,
je pouze projevem manipulativních technik vedených „žluťáckými“ odborovými organizacemi, které svou
1
činností nemají přímo zastupovat zájmy zaměstnanců, ale spíše „uklidnit rozzlobený dav“ . Stejně tak
se s pojmem žluťáckých odborových organizací může setkat ve vyjádření některých odborových
funkcionářů, kteří vedou ostřejší debatu se svými kolegy s jiných odborových organizací o účelnosti
a efektivitě jejich organizací. Dále se pokusím pojem „žluťácké“ odborové organizace vysvětlit, stejně
tak i uvést do souvislostí oprávnění, kterými tyto odborové organizace disponují a v neposlední řadě se
zamyslet i nad řešením problematických situací, které jsou s těmito organizacemi spojeny.
2

K pojmu „žluťácká“ odborová organizace

Co tedy označuje pojem „žluťácká odborová organizace“ a jaký je jeho obsahový význam? Ve
své podstatě jsou žluté odborové organizace odborové organizace jako jakékoliv jiné. Tzn. jde
o organizované seskupení zaměstnanců, které má zaměstnance zastupovat v kolektivních
pracovněprávních vztazích. Od standardních odborových organizací se však odlišuje charakterem
realizované činnosti. Za žluťácké odborové organizace jsou označované takové odborové organizace,
které svou činností sledují účel své existence (tj. zastupování zájmů zaměstnanců) pouze formálně. Tj.,
svoji činnost „na oko“ realizují, ale ve výsledku se spíše přiklání k cílům sledovaným zaměstnavatelem.

11

ŠEVELOVÁ, I. Mladý komunista: Generální stávku a pád vlády. Pak nastoupí vláda lidová. PARLAMENTNÍ LISTY [online]. 8.
května 2012 [cit. 16. května 2012]. Dostupné z: http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Mlady-komunista-Generalni-stavku-a-padvlady-Pak-nastoupi-vlada-lidova-231563
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Svým jednáním se žluťácká odborová organizace snaží oslabit postavení standardních odborových
2
organizací .
Zjednodušeně lze tedy žluťácké odborové organizace označit za takové odborové organizace,
které ve své podstatě rezignují na základní předmět svoji činnosti a jsou ve většině případů založeny na
popud zaměstnavatele a s jeho finanční podporou, resp. vystupují jako standardní odborové
organizace, ale jsou závislé a pod kontrolou (zejména finanční) zaměstnavatele. Historicky jsou
žluťácké odborové organizace definovány jako „odborové organizace zakládané a financované
zaměstnavateli jako nástroj k rozbíjení jednoty a akceschopnosti dělnické třídy a k útokům proti
3
dělnickým odborům“ .
Poprvé se o žlutých odborových organizacích začalo hovořit v souvislosti se stávkovou aktivitou
v ocelárnách Creusot ve Francii na konci 19tého století (1899). Během stávky zde došlo k vytvoření
nové odborové organizace, se kterou nicméně zaměstnavatel nechtěl vůbec komunikovat. Namísto
toho vyhlásil, resp. všem zaměstnancům oznámil, že se mají vrátit zpět do zaměstnání a začít
vykonávat práci. Výzvy uposlechlo cca. 250 zaměstnanců, kteří se následně stali personálním
základem pro vznik další odborové organizace, která fakticky vznikla k 30. 10. 1899 pod názvem
„Syndicat des corporations ouvrieres de Creusot et dépandance“, a která byla nadále ve své činnosti
4
podporována zaměstnavatelem .
Pojem žluťáckých odborů není neznámý ani české, potažmo československé historii. Ve
dvacátých letech dvacátého století se Československé republice objevovala sdružení žlutých odborů,
z nichž nejvýznamnější bylo Národní sdružení odborových organizací, které bylo ovlivňované, resp.
řízené, Československou národní demokracií. Zakládání žlutých odborů bylo tehdy (stejně jako dnes)
vyjádřením snah podnikatelských kruhů o rozbití dělnického hnutí zevnitř. Základním úkolem žlutých
odborů tak bylo paralyzování „vlivu ostatních odborových organizací, zejména pak rudých odborů,
5
rozleptávat solidaritu dělnictva, a tím znemožňovat jeho boj proti kapitalistickému vykořisťování .
Geneze označení těchto „prozaměstnavatelsky“ orientovaných odborových organizací není
zcela jednoznačná, nicméně dovozuje se, že „žlutost“ souvisí se žlutou barvou střapců (třásní), kterou
se původní členové této odborové organizace označovali a které měla rovněž tato odborová organizace
ve svém znaku. Jiné, poněkud podhodnocené a zesměšňované teorie hovoří o odvození žlutého
6
označení od žluté barvy, jako barvy zrady .
3

PŮSOBNOST „ŽLUŤÁCKÝCH ODBORŮ“ U ZAMĚSTNAVATELE

Aby mohla „žluťácká“ odborová organizace působit u zaměstnavatele, musí splnit stejné
předpoklady, jako jakákoliv jiná odborová organizace. Tj. musí se jednat o sdružení občanů (právnickou
osobu), založenou za účelem ochrany a prosazování hospodářských, kulturních a sociálních zájmů
zaměstnanců zákonem stanoveným způsobem. Odborová organizace je tedy občanským sdružením
svého druhu a současně právnickou osobou, která má právní subjektivitu a může tak vystupovat
v právních vztazích a vlastním jednáním na sebe brát práva a povinnosti. Podstatným faktorem, kterým
se odborová organizace liší od ostatních občanských sdružení, je princip jejího vzniku. Zatímco
všechna ostatní občanská sdružení vznikají na základě registrace (tj. zaslání a následné schválení
stanov Ministerstvem vnitra), podléhá vznik odborových organizací pouze principu evidence (tj. pouhé
7
doručení návrhu - stanov - na založení odborové organizace do sféry působnosti Ministerstva) .
Z pohledu realizace činnosti žluté odborové organizace (stejně jako jakékoliv jiné organizace) je
důležitý ne okamžik jejího vzniku, ale okamžik, od kterého může u zaměstnavatele působit. Okamžik
vzniku odborové organizace se totiž nemusí automaticky krýt s okamžikem, od kterého odborová
organizace u zaměstnavatele působí. Od 1. ledna 2012 byla novelou zákoníku práce učiněna změna
8
v předpokladech, které musí pro svoji působnost u zaměstnavatele odborová organizace splnit . Od
nového roku musí mít odborová organizace, která chce u zaměstnavatele působit, za svoje členy
minimálně tři zaměstnance v pracovním poměru u dotčeného zaměstnavatele. Druhou podmínkou,
kterou musí odborová organizace splnit, je její oznamovací povinnost. Oprávnění odborové organizace
u zaměstnavatele vznikají dnem následujícím po dni, kdy zaměstnavateli oznámila, že má za členy
alespoň tři jeho zaměstnance (v pracovním poměru). Pokud by odborová organizace přestala tuto

2

LAUPRECHT, L. Islamophobie und Islamfeindschaft: Ethnisierung von Konflikten im Kontext neoliberaler Interessen, GRIN Verlag,
2011, s. 39
3
viz internetové encyklopedie, např. www.cojeco.cz
4
DEUTSCHMANN, M., Die"Gelben Gewerkschaften" in Frankreich 1899-1909, GRIN Verlag, 2008, s. 4
5
OLŠOVSKÝ, R., Přehled hospodářského vývoje Československa v letech 11918 - 1945, Praha : S.N.P.L., 1961, s. 160
6
DEUTSCHMANN, M., Die"Gelben Gewerkschaften" in Frankreich 1899-1909, GRIN Verlag, 2008, s. 4
7
ust. § 6 a ust. § 9a zák. č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů
8
bod 262 novely zákoníku práce publikované jako zák. č. 365/2011 Sb. kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve
znění pozdějších předpisů, a další související zákony
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podmínku splňovat (počet členů/zaměstnanců), musí to zaměstnavateli bezodkladně oznámit. Její
působnost pak zaniká.
Význam rozdílu mezi vznikem odborové organizace a počátkem působení odborové organizace,
a nutnosti mezi nimi rozlišovat, plyne mimo jiné z následující skutečnosti. Proto, aby odborová
organizace mohla u zaměstnavatele působit, nemusí nutně být novou, aktuálně vzniklou odborovou
organizací (tj. není nutné zakládat novou odborovou organizaci), ale zcela postačí, pokud se
k příslušnosti, např. odvětvově nadřazenému odborovému svazu, popř. odborové organizaci, přihlásí
minimálně tři zaměstnanci dotčeného zaměstnavatele. V obou případech samozřejmě platí předpoklad
splnění informační povinnosti odborové organizace.
Začne-li u zaměstnavatele působit odborová organizace, musí vůči ní zaměstnavatel plnit řadu
povinností (v zájmu zastupování zaměstnanců). K základním povinnostem patří naplnění práva na
informace a projednání, popř. vtažení odborové organizace do spolurozhodování o některých
budoucích krocích zaměstnavatele. Odborová organizace se stává sociálním partnerem
9
zaměstnavatele, tj. partnerem v rámci sociálního dialogu v širším slova smyslu (tak, jak je definovaný
úmluvou MOP č. 154 o kolektivním vyjednávání, tj. především partnerem v při realizaci práva
10
zaměstnanců na informace a projednání, a současně i jediným možným partnerem v procesu
kolektivního vyjednávání, tj. sociálního dialogu v užším slova smyslu.
„Žluťácká“ odborová organizace může působit u zaměstnavatele ve dvou základních situacích.
Za prvé jako výhradní partner sociálního dialogu, tj. jediný zástupce zaměstnanců u zaměstnavatele,
nebo jako „kumulativní“ partner. Tj. u zaměstnavatele působí více odborových organizací. Samozřejmě
si lze představit i další situaci, tj. stav, kdy „žluťácká“ odborová organizace bude jedna z více zástupců
zaměstnanců (kromě odborové organizace, popř. odborových organizací, bude u zaměstnavatele
11
působit jako zástupce zaměstnanců např. ještě zaměstnanecká rada) .
Zaměstnavatel musí vůči oprávněným zástupcům zaměstnanců realizovat jejich právo na
informace a projednání, současně vedle práva na informaci a projednání samotných zaměstnanců.
Z pohledu práva na informace a projednání lze totiž definovat tři základní skupiny, dle jejich charakteru,
resp. adresátů. V první skupině jsou informační povinnosti zaměstnavatele, které se týkají konkrétního
12
zaměstnance a které musí zaměstnavatel vůči zaměstnanci (osobně) bezpodmínečně plnit . Druhou
kategorii představují informační povinnosti zaměstnavatele vůči zaměstnanci, které však může
13
zaměstnavatel plnit i zprostředkovaně vůči zástupci zaměstnanců, pakliže u zaměstnavatele působí .
Třetí kategorii pak tvoří informační, projednací, popř. spolurozhodovaní oprávnění zástupců
14
zaměstnanců, které je zaměstnavatel povinen vůči příslušným zástupcům zaměstnanců plnit . Zatímco
první dvě kategorie informačních povinností musí zaměstnavatel tedy plnit vždy, třetí kategorie
informačních povinností se na něj vztahuje jenom v případě, že u něj působí zástupce zaměstnanců,
resp., odborová organizace. V rámci třetí kategorie lze identifikovat ještě jednu specifickou oblast
15
zaměstnavatele, resp. resp. oprávnění zástupce zaměstnanců, a to právo na spolurozhodování .
Z uvedeného mimo jiné plyne, že ne každá odborová organizace, která je založena na popud
zaměstnavatele, musí být automaticky odborovou organizací „žluťáckou“. Bude tomu tak zejména
v případě, kdy si zaměstnavatel uvědomí, že pro budování kvalitního sociálního dialogu potřebuje
partnera, s kterým bude moci komunikovat. Existence zástupce zaměstnanců, resp. jeho působení u
zaměstnavatele totiž zaměstnavateli může přinést i pozitiva. Upozorňuji zejména na situaci, kdy by
zaměstnavatel musel plnit některou z povinností spadajících do druhé kategorie. Pro zaměstnavatele je
nepopsatelně jednodušší informovat, popř. projednat konkrétní otázky se zástupcem zaměstnanců, než
s celým kolektivem zaměstnanců individuálně.
3.1 V čem spočívá negativní působení „žluťácké” odborové organizace?
V obou případech, ať již v postavení odborové organizace jako výhradního partnera sociálního
dialogu, nebo jako kumulativního partnera, je situace obdobná, nicméně najdeme i určité odchylky,
resp. rozdíly v tom, jak může „žluťácká“ odborová organizace narušovat harmonický průběh sociálního
dialogu a rozvoj sociálního smíru.
9
čl. 2 úmluvy MOP č. 154 o kolektivním vyjednávání: veškerá jednání mezi zaměstnavatelem nebo skupinou zaměstnavatelů na
straně jedné, a jednou či více organizacemi zaměstnanců na straně druhé, za účelem vymezení pracovních podmínek a podmínek
zaměstnání, úpravy vztahů mezi zaměstnavateli a jejich zaměstnanci a organizacemi zaměstnavatelů a organizacemi zaměstnanců
10
Dle ust. § 22 zák. č. 262/2006 Sb. zákoníku práce (dále jako „zákoník práce“) smí kolektivní smlouvu za zaměstnance uzavřít
pouze odborová organizace.
11
V dalším textu se však zaměříme jenom na souběh existence a konkurenci více odborových organizací.
12
Viz ust. § 37 zákoníku práce – informování o obsahu pracovního poměru
13
Viz ust. § 278 (např. o ekonomické situaci zaměstnavatele a jeho pravděpodobném vývoji) a § 279 (pravděpodobný hospodářský
vývoj u zaměstnavatele) zákoníku práce
14
Viz § 287 zákoníku práce, např. povinnost zaměstnavatele informovat odborovou organizaci o vývoje mez, plátů, průměrné mzdy
nebo platu a jejich jednotlivých složek
15
Např. dle ust. § 220 ZP určení termínu čerpání hromadné dovolené
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-

Realizace práva na informace, projednání a spolurozhodování

V případě výhradního postavení „žluťácké“ odborové organizace je situace následující.
Zaměstnavatel financuje, a tím ovládá, příslušnou odborovou organizaci, která mu vyhovuje a nedělá
obstrukce např. při zmiňovaném plánování a určení termínu čerpání hromadné dovolené. Princip
výhodnosti existence „žluťácké“ odborové organizace plyne především z ustanovení § 286 odst. 6
zákoníku práce, z kterého plyne, že odborová organizace jedná i za zaměstnance, který není odborově
organizován, pokud tento neurčí jinak. Tj., působnost odborové organizace se automaticky rozšiřuje i na
zastupování odborově neorganizovaných zaměstnanců. Zaměstnavatel tedy vůči těmto zaměstnancům
nemusí individuálně plnit uložené informační a projednací povinnosti. Zakládání „žluťáckých“
odborových organizací, jako výhradního partnera sociálního dialogu, však není častá záležitost.
S ohledem na charakter práva na informování a projednání by totiž taková činnosti nebyl příliš
prospěšná, resp. ovoce nesoucí. Pokud by totiž zaměstnavatel přistoupil k tomu, že na svém pracovišti
„vytvoří“ žluťáckou odborovou organizaci, pak by ji pravděpodobně vytvořil na základě splnění
základních podmínek, tj. 3 zaměstnanci v pracovním poměru. Pokud by totiž chtěl do žluté odborové
organizace zahrnout více zaměstnanců, popř. většinou zaměstnanců, bylo by to pro něj pravděpodobně
ekonomicky více nákladné (úhrada za „porozaměstnavatelský“ postoj zaměstnanců), než pokud by
žádná odborová organizace neexistovala. Zaměstnanci by se tak mohli k realizaci práva na informace a
projednání sjednotit v člensky početnější odborovou organizaci. Zaměstnavatel by pak musel plnit
informační a projednací povinnosti týkajících se individuálních zaměstnanců vůči této odborové
organizaci. Jiná situace by však nastala v případě, kdy by se mělo jednat o realizaci práva na informace
projednání, které by se mělo dotýkat většího počtu zaměstnanců, popř., realizace práva na
spolurozhodování. Podle zákoníku práce je totiž zaměstnavatel v případě, kdy u něj působí více
odborových organizací, povinen v případech týkajících se všech nebo většího počtu zaměstnanců, u
kterých zákoník práce vyžaduje informování, projednání, spolurozhodování nebo dohodu s odborovou
organizací, plnit tyto povinnosti vůči všem odborovým organizacím, které u zaměstnavatele působí,
pokud se s nimi nedohodne na jiném způsobu realizace těchto povinností.
Problém pro standardní odborové organizace a současně pole působnosti pro „žluťácké“
odborové organizace představuje zejména souběh existence, resp. působení několika odborových
organizací současně. Pokud se totiž odborové organizace mezi sebou a zaměstnavatelem nedohodnou
jinak, musí zaměstnavatel plnit svoje povinnosti vůči všem u něj působícím odborovým organizacím.
Předpokladem pak je, že se mezi sebou odborové organizace dohodnou na společném postupu. Pokud
se nedohodnou, budu zaměstnavatel povinen zajistit si souhlasné stanovisko do všech dotčených
odborových organizací.
Dlužno dodat, že v případě práva na informace a projednání není ve výsledku zaměstnavatel, co
se platnosti právního úkonu, u kterého zákon předpokládá informování a projednání odborové
organizace, týká, z pohledu zamýšleného cíle (platnosti právního úkonu) zásadní. Na rozdíl od právních
úkonů, u kterých zaměstnavateli zákoník práce ukládá zajištění předchozího souhlasu, popř. dohody
s odborovou organizací, se u právních úkonů, jejichž předpokladem je informování a projednání
sociálního partnera neuplatní absolutní neplatnost. Tj. právní úkony, u kterých nebyl naplněn
předpoklad informování, či projednání bude i přes tento nedostatek platný, tj. bude zakládat, měnit, či
rušit právní vztahy, ke kterým jednání zaměstnavatele směřovalo. Pokud však zaměstnavatel nebude
16
disponovat předchozí souhlasem odborové organizace, nemůže být právní úkon považován za platný .
-

Realizace kolektivního vyjednávání

Ústředním cílem, pro který „žluťácké“ odborové organizace vznikají, je narušení procesu
kolektivního vyjednávání, popř. realizace kolektivního vyjednávání ovšem tak, aby výsledné závazky
zakotvené v kolektivní smlouvě byly prospěšnější pro zaměstnavatele, popř. aby mohl zaměstnavatel
realizovat možnosti, u kterých je existence kolektivní smlouvy, tudíž i odborové organizace,
17
fundamentálním předpokladem . Pokud by u zaměstnavatele měla existovat „žluťáčka“ odborová
organizace jako výhradní partner zaměstnavatele pro kolektivní vyjednávání, budou se podmínky
dohodnuté v kolektivní smlouvě s touto organizací vztahovat na všechny zaměstnance. Odborová
organizace uzavírá kolektivní smlouvu za všechny zaměstnance, i ty odborově neorganizované.
Kolektivní smlouva uzavřená mezi zaměstnavatelem a „žluťáckou“ organizací, byť by měla jenom tři
členy, se tak bude vztahovat na všechny zaměstnance, bez ohledu na jejich počet.

16

ust. § 19 písm. g) zákoníku práce
typicky potřeba zajištění smluvního partnera pro prodloužení vyrovnávacího období, např. u konta pracovní doby. Extenze
vyrovnávacího období z 26 na 52 týdnů je totiž možná pouze prostřednictvím kolektivní smlouvy. Viz § 86 odst. 3 zákoníku práce.
17
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Ústřední problém, na který je možné narazit, však nepředstavuje existence výhradní odborové
organizace, ale koexistence a spolupůsobení více odborových organizací u zaměstnavatele. Přijmemeli za svou premisu říkající, že obsah kolektivní smlouvy by měl vždy zvýšit standardy dotčených
pracovních vztahů. Tj. v kolektivní smlouvě by se měly objevovat především taková ustanovení, na
základě kterých může dojít ke zvýšení sociálního standardu zaměstnanců. Největší obava a
nespokojenost s existencí „žluťácích“ odborových organizací je spojena s koexistencí několika
odborových organizací vedle sebe a strach z blokování odborářských aktivit a samotného kolektivního
vyjednávání.
V kolektivních pracovněprávních vztazích týkajících se uzavírání, či změny, kolektivní smlouvy,
je zaměstnavateli uložena povinnost, že v případě, kdy u zaměstnavatele působí více odborových
organizací vedle sebe, musí zaměstnavatel jednat o uzavření kolektivní smlouvy se všemi odborovými
organizacemi, které u zaměstnavatele působí. Odborové organizace pak vystupují a jednají s právními
18
důsledky jak za své členy, tak za odborově neorganizované zaměstnance .
Při kolektivním vyjednávání je situace obdobná, jako v případě realizace práva na informace a
projednání, popř. spolurozhodování. Pokud bude u zaměstnavatele působit v době podávání návrhů na
změny, či uzavření nové, kolektivní smlouvy, více odborových organizací (tzv. pluralita odborových
organizací) musí zaměstnavatel jednat se všemi odborovými organizacemi současně a bez rozdílu.
Odborové organizace pak vystupují při kolektivním vyjednávání ve vzájemné shodě, nedohodnou-li se
mezi sebou a zaměstnavatelem jinak. A to je právě kámen úrazu, resp. zdroj nečastější problémů.
Pokud má zaměstnavatel povinnost jednat se všemi odborovými organizacemi, které u něj působí,
nemůže tuto povinnost obejít tím, že by např. jednal s bezkonkurenčně nejsilnější (mající u
zaměstnavatele nejvíce členů) odborovou organizací, popř. s odborovou organizací, kterou si
zaměstnavatel zvolí. Pokud by se tedy jedna jediná odborová organizace, např. o základní síle tří členů,
rozhodla, že nebude na vyjednávání aktivně participovat (resp. nebude prosazovat zájmy shodné
s ostatními odborovými organizacemi), nemůže dojít k platně uzavřené kolektivní smlouvě. Tj., šlo by o
neúspěšnou realizaci sociálního dialogu v užším slova smyslu, a zaměstnavatel by se tak nemusel
zavázat k plněním, která by přesahovala minimální standard úpravy pracovněprávních vztahů daných
pracovněprávními předpisy. Může tak dojít k poměrně bezvýchodiskové situaci, kdy se 97% osazenstva
bude domáhat uzavření kolektivní smlouvy, zatímco zbylá tři procenta budou organizována v „žluťácké“
odborové organizaci a svou aktivitou znemožní realizaci požadavků většiny. Princip majority, tj. princi,
na jehož základě se zaměstnavatel nemusel ohlížet, jestli dostane souhlas s uzavřením kolektivní
smlouvy od všech zástupců zaměstnanců, ale mohl se dohodnout s tou odborovou organizací, která
sdružovala nejvíce členů.
-

Princip majority jako řešení

Princip majority (faktické řešení problému „žluťáckých“ odborových organizací blokujících
úspěšné zakončení kolektivního vyjednávání) byl ze zákoníku práce depurován na základě nálezu
19
Ústavního soudu 116/2008 Sb.. Podle názoru Ústavního soudu narušoval zásadu rovného zacházení.
Ústavní soud v tomto nálezu dovodil, že není slučitelní s principem rovného zacházení, aby nadále
přetrvával stav aplikující pravidlo majority. Podle Ústavního soudu narážel princip majority např. na čl.
27 odst. 2 LZPS, podle kterého nemůže nikdo zvýhodňovat některou odborovou organizaci před jinou.
Tj., všechny odborové organizace mají mít v principu mezi sebou rovné postavení. Zmiňované
ustanovení totiž připouštělo, aby menší odborová organizace byla vyloučena z procesu kolektivního
20
vyjednávání a tím i z ovlivnění obsahu kolektivní smlouvy . Ústavní soud k tomu dodává, že „z principu
svobody odborového sdružení plyne i rovnost odborových organizací tak, že žádná odborová
organizace působící u zaměstnavatele nesmí být zvýhodněna před ostatními, a to ani vzhledem k tomu,
21
jaké zaměstnance sdružuje, ani se zřetelem k počtu svých členů . Tím bylo založeno pole působnosti
„žluťácích“ odborových organizací u zaměstnavatele.
Princi majority však není, což je možné považovat za poměrně kuriózní situaci, shledán
protiústavním např. na Slovensku. Slovenský zákonodárce našel při případ sporu několika oprávněných
odborových organizací o jejich primární působnost (tj., která bude oprávněna) určité řešení založené
právě na principu majority. Podle slovenského zákona o kolektivním vyjednávání může zaměstnavatel o
uzavření kolektivní smlouvy jednat s nejsilnější odborovou organizací, která u zaměstnavatele působí,
popř. s odborovými organizacemi (jako celkem), které sdružují dohromady největší počet zaměstnanců,

18

ust. 24 odst. 1 zákoníku práce
Nález ústavního soudu č. 116/2008 Sb., vedený pod sp. zn. Pl. ÚS83/06 ze dne 13. š. 2008, dostupný na:
http://nalus.uusoud,cz/Search/Results.aspx
20
ŠVEC,M. et al., Kolektivne pracovne práva v eúropskych súvislostiach, Plzeň: ALEŠ Čeněk, 20120, s. 185
21
bod 264 Nález ústavního soudu č. 116/2008 Sb., vedený pod sp. zn. Pl. ÚS83/06 ze dne 13. š. 2008, dostupný na:
http://nalus.uusoud,cz/Search/Results.aspx
19
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resp. jejichž součet členů je větší než počet členů nejsilnější odborové organizace. V případě, kdy by
některá ze stran, popř. zúčastněných odborových organizací s principem majority nesouhlasila, půjde o
tzv. kolektivní spor o určení příslušné odborové organizace oprávněné k uzavření kolektivní smlouvy.
Tento spor pak řeší rozhodce zapsaný v seznamu rozhodů vedeným Ministerstvem práce, sociálních
22
věcí a rodiny Slovenské republiky .
4

CO S TÍM?

Existenci „žluťáckých“ odborových organizací nelze ignorovat. Otázkou však je, jak je možné
řešit situaci, kdy u zaměstnavatele začne „žluťáčka“ odborová organizace působit a narušovat tak
rozvoj sociálního dialogu.
Jak jsem již uvedl, je „žluťáčka“ odborová organizace občanské sdružení, jako jakékoliv jiné,
avšak podobně, jako ostatní odborové organizace, založena pouze na principu evidence. Tj. nepodléhá
kontrolnímu přezkumu při svém založení (vzniku). Bylo by tedy nutné vycházet z jiného argumentu.
Odborová organizace je sdružením občanů založeným za účelem prosazování hospodářských,
kulturních a sociálních zájmů zaměstnanců. V úvahu by tedy připadalo zvážení, zda-li „žluťáčka“
odborová organizace plní tento účel. Na druhou stranu bude pravděpodobně velice těžké prokázat
členům „žluťácké“ odborové organizace úmysl poškozovat sociální dialog. Pokud by však bylo možné
argumenty podložit úvahu o neexistence vážné vůle k vytvoření odborové organizace jako zástupce
zaměstnanců hájících jejich zájmy, dalo by se uvažovat i o neplatnosti právního úkonu z důvodu
chybějícího základního atributu právního úkonu, resp. náležitosti vůle, tj. vážnosti vůle. Existencí
„žluťácké“ odborové organizace by byla sice prokázána vůle vytvořit právnickou osobu, nicméně
vzhledem k tomu, že by chyběla vůle zastupovat zaměstnance (v pravém slova smyslu tak, aby to
odpovídalo idey funkce odborové organizace). V tomto případě bychom mohli hovořit o vytvoření
obyčejného občanského sdružení, které by však nemělo kvalitu a charakter odborové organizace.
Takové sdružení by se pak nemohlo účastni kolektivního vyjednávání a fakticky by nemohlo ani
zastupovat zaměstnance v kolektivních pracovněprávních vztazích tak, jak je předpokládáno právními
předpisy. Samozřejmě by nebylo vyloučené zastoupení v právních vztazích na základě subsidiárního
použití občanského zákoníku a plné moci.
Jaké jsou však zákonné možnosti zrušení „žluťácké“ odborové organizace? Zde musíme
vycházet ze znění zákona. Pokud je odborová organizace občanským sdružením, pak může být její
23
činnost ukončena buď dobrovolným rozpuštěním, nebo na základě pravomocného rozhodnutí
24
ministerstva o jejím rozpuštění, a nebo zrušením z důvodu trestněprávní odpovědnosti . Pokud by byl
dán Ministerstvu podnět, a to by zjistilo, že se v případě konkrétní zkoumané odborové organizace
jedná o organizaci, která svou činností porušuje zásady zákona o sdružování občanů, tj. svojí činností
porušuje zákony, resp. svoji činností sleduje dosahování svých cílů, které jsou v rozporu se zákony a
ústavou, pak by ji ministerstvo mělo na tuto skutečnost upozornit. V případě, že by nedošlo k nápravě,
mohla by být „žluťáčka“ odborová organizace ministerstvem rozpuštěna. Zákaz vytváření „žluťácích“
odborových organizací je explicitně vyjádřen i v čl. 2 Úmluvy MOP 98, podle které se za zasahování do
smyslu a realizace práva na zastoupení zaměstnanců pokládají zejména opatření směřující k vytvoření
organizací pracovníků ovládaných zaměstnavateli nebo organizacemi zaměstnavatelů nebo k
podporování organizací pracovníků finančními nebo jinými prostředky s úmyslem podřídit tyto
25
organizace kontrole zaměstnavatelů nebo organizacím zaměstnavatelů . „Žluťácká“ odborová
organizace, které by bylo možno její žlutost prokázat, by pak porušovala minimálně uvedenou úmluvu,
čímž by se dopouštěla porušení právních předpisů. Pak by bylo možné na ni vztáhnout jednu z variant
zrušení občanského sdružení.
Otázkou však zůstává, zda by šlo činnosti domnělé „žluťácké“ odborové organizace věrohodně
prokázat.
5

ZÁVER

V relaci kolektivních pracovněprávních vztahů se stále můžeme setkat s kategorií „žluťácké“
odborové organizace. Jejich odhalení nebude příliš složité, ještě méně složité je jejich založení. Co je
však problematické, je možnost zrušení jejich vlivu na sociální dialog. Existence „žluťácích“ odborových
organizací u zaměstnavatele předpovídá zhoršení kvality sociálního dialogu. Fakticky dojde k jeho
narušení, zejména co se realizace práv zaměstnanců, resp. zástupců zaměstnanců (odborových
22

zák. č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávání
viz ust. 12 odst. 1 zák. č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů
zák č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim.
25
viz čl. 2 Úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 98 o provádění zásad práva organizovat se a kolektivně vyjednávat, publikována
21. ledna 1964 pod č. 470/1990 Sb.
23
24
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organizací) na informace a projednání, popř. spolurozhodování a proces kolektivního vyjednávání týče.
V působnosti „žluťácké“ odborové organizace bude obtížné uzavřít kolektivní smlouvu, která by
přinášela zaměstnancům zvýhodnění a zlepšení jejich pracovních podmínek. Otázkou zůstává, jak se
těmto negativním vlivů lze bránit. Jedinou myslitelnou cestou je pouze postup dle zákona o sdružování
občanů (na jeho základě jsou odborové organizace, jako občanská sdružení, založena), nicméně i ten
skýtá mnohé obtíže. Problematické bude zejména unesení důkazního břemene, resp. prokázání
skutečnosti, že označená odborová organizace je opravdu organizací „žluťáckou“, která neplní účel
odborových organizací, ale jedná právě naopak, ve prospěch zaměstnavatele. Z tohoto úhlu pohledu se
jeví jako poněkud problematický způsob vzniku odborových organizací, pouze na základě evidence na
Ministerstvu vnitra. Přechod k registračnímu principu by sice na jednu stranu možná pomohl odstranit
vznik „žluťáckých“ odborových organizací (otázkou je, jestli by bylo vůbec rozpoznatelné, že se jedná o
organizaci, která má zneužívat svého postavení), na druhou stranu by však představoval silný zásah do
oprávnění zaměstnanců plynoucích jak z mezinárodních úmluv, např. Úmluva MOP č. 87, podle které
mají všichni účastníci pracovněprávních vztahů právo zakládat bez předchozího schválení svoje
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organizace . Boj s „žluťáckými“ odborovými organizacemi tak bude jako boj s větrnými mlýny. Pokud
by se již podařilo označit nějakou odborovou organizace za „žluťáckou“, a následně tuto její podstatu i
prokázat, což by mohlo vést k jejímu zrušení, nic by nebránilo tomu, aby si dotčené osoby založil (na
základě evidenčního principu) další, novou odborovou organizaci.
Boj se „žluťáckými“ odbory tak bude spíše než bojem právním bojem mravním, lidským a
společenským. Pokud budou mezi zaměstnavateli a zaměstnanci fungovat korektní, slušné, harmonické
pracovněprávní vztahy, empatie a loajalita, potom nebudou „žluťácké“ odborové organizace potřeba.
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JE KOALIČNÁ SLOBODA V PRACOVNOPRÁVNYCH VZŤAHOCH
NAOZAJ SLOBODOU?
Juraj Hamuľák
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá kľúčovými zmenami v právnej úprave realizácie koaličnej slobody
v pracovnoprávnych vzťahoch, ako aj modelovými príkladmi zneužívania práv, vyplývajúcich
z kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov. Ponúka analýzu a úvahu autora nad zmenami, ktoré
zaviedla novelizácia Zákonníka práce prostredníctvom zákona č. 257/2011 Z.z. Poukazuje na zásahy
do úpravy koaličnej slobody, použitím obmedzujúcich podmienok existencie a činnosti odborových
organizácií u zamestnávateľa. Analyzuje možný nesúlad zavedených zmien s ústavnou
a medzinárodnoprávnou úpravou kolektívnych práv zamestnancov. Na druhej strane poukazuje aj na
možnosti zneužívania práv v prospech osobných záujmov zástupcov zamestnancov, ako aj na možnosti
regulácie tohto zneužívania.
Kľúčové slová: Pracovnoprávne vzťahy, Koaličná sloboda, Odborová organizácia, Odborový orgán,
Zákonník práce, Zamestnanecká rada, Medzinárodná organizácia práce, Európska sociálna charta,
Novelizácia.
Abstract: The contribution deals with key changes in legislation implementation of the coalition of the
freedom in employment relationships, as well as examples of abuse of rights, arising from the collective
model of industrial relations. Offers analysis and reflection of the author of the amendment of the labour
code, which introduced changes by law No. 257/2011 Coll. The author refers to interventions in the
adaptations of the coalition of freedom, using restrictive conditions of the existence and activities of
trade unions with the employer. The author analyzes the changes introduced by the non-compliance
with constitutional and international law of collective rights of employees. On the other hand, refers also
to the possibility of abuse of rights in favour of the personal interests of the employees' representatives,
as well as the possibility of regulation of this abuse.
Key words: Industrial relations, Coalition of freedom, Trade Union Organisation, The Trade Union
body, Labour Code, Works Council, The International Labour Organisation, The European Social
Charter, The Amendment.
1 ÚVOD
Pracovné právo ako samostatné právne odvetvie Slovenskej republiky pozostáva z okruhu
právnych noriem, ktoré upravujú spoločenské vzťahy pri realizácii ľudskej práce. Tieto vzťahy vznikajú a
realizujú sa medzi subjektmi – nositeľmi práv a povinností, ktoré im z týchto právnych noriem vyplývajú.
Rozoznávame niekoľko subjektov a to zamestnanec, zamestnávateľ, zástupcovia zamestnancov,
zástupcovia (organizácie) zamestnávateľov a štát, ktorý vstupuje do týchto vzťahov prostredníctvom
príslušných štátnych orgánov. Vzťahy, ktoré vznikajú a uplatňujú sa medzi týmito subjektmi nazývame
pracovnoprávne vzťahy a rozdeľujeme ich do niekoľkých skupín. Základnými pracovnoprávnymi
vzťahmi je buď pracovný pomer, alebo vzťahy vznikajúce v rámci dohôd o prácach vykonávaných mimo
pracovného pomeru. Tieto vzťahy majú tzv. individuálny charakter a teda v tomto prípade hovoríme o
individuálnych pracovnoprávnych vzťahoch, keďže subjektmi týchto vzťahov sú jednotlivci (tak
zamestnávateľ, ako aj zamestnanec, resp. fyzická osoba vykonávajúca práce na základe dohôd o
prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru). V prípade ak v pracovnoprávnom vzťahu vystupuje
kolektívny subjekt, hovoríme o tzv. kolektívnych pracovnoprávnych vzťahoch. Ak to teda zhrnieme tak
vychádzajúc z § 1 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej
len „Zákonník práce“) môžeme konštatovať, že Zákonník práce upravuje individuálne pracovnoprávne
vzťahy a kolektívne pracovnoprávne vzťahy. Tie sú predmetom právnej úpravy kolektívneho
pracovného práva, ktoré tvorí súhrn právnych noriem, ktoré upravujú právne vzťahy medzi kolektívom
zamestnancov na jednej strane a zamestnávateľom na strane druhej, resp. kolektívom zamestnancov a
zväzom zamestnávateľov. Kolektívne pracovnoprávne vzťahy a otázky s nimi spojené sú nielen z
pohľadu zamestnancov evidentne stále aktuálnou a neustále diskutovanou témou súčasného, stále sa
meniaceho pracovného práva. Pri riešení týchto otázok, ako aj pri uplatňovaní práv z týchto vzťahov,
vznikajú mnohé nezrovnalosti a často krát aj spory medzi subjektmi týchto vzťahov. V rámci sociálneho
dialógu dochádza k stretu rôznych, často protichodných záujmov účastníkov dialógu. Celý sociálny
dialóg je vlastne stretom týchto záujmov a smeruje k výsledku, ktorý je určitým kompromisom medzi
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jednotlivými požiadavkami jednej, či druhej strany. Hlavným ekonomickým záujmom zamestnancov,
ktorý je aj hlavným dôvodom pre ich združovanie sa v odboroch, je najmä mzda za vykonanú prácu,
ktorá musí spĺňať podmienky spravodlivej odmeny zabezpečujúcej dôstojnú životnú úroveň. Z tohto
pohľadu musia zamestnanci uznať, že ich hlavným partnerom sú zamestnávatelia, ktorí im za vykonanú
prácu túto mzdu poskytujú, a ktorá je hlavným zdrojom uspokojovania ich hospodárskych záujmov. Jej
výšku, v hrubom vyjadrení, nemôže priamo ovplyvniť ani zákonodarca, ba ani vláda, ktorá im zákonom
garantuje len minimálne mzdové nároky, ale musia si ju dohodnúť zmluvne so zamestnávateľom v
kolektívnej alebo individuálnej zmluve. Na druhej strane zamestnávatelia si musia mať na zreteli, že nie
len právne kroky v prospech zvyšovania zamestnanosti, ale aj zachovanie právneho statusu
zamestnanca a napĺňanie ochrannej funkcie pracovného práva v prospech zamestnancov je
nevyhnutným faktorom dobrého fungovania pracovného trhu. Otázky flexibility na jednej strane musia
byť nevyhnutne spojené s otázkami sociálnych istôt a ochrany zamestnancov pred svojvoľným
prepúšťaním zo strany zamestnávateľov. Nevyhnutne je potrebné mať na zreteli, že postavenie
zamestnancov v zmysle definície závislej práce, je v porovnaní so zamestnávateľmi v nerovnej pozícii,
doslovne podriadenej. Zamestnanci vychádzajúc z ústavného zakotvenia čl. 36 Ústavy Slovenskej
republiky (ďalej len „Ústava“), „majú právo na spravodlivé a uspokojujúce pracovné podmienky.“ Zákon
im zabezpečuje najmä a) právo na odmenu za vykonanú prácu, dostatočnú na to, aby im umožnila
dôstojnú životnú úroveň, b) ochranu proti svojvoľnému prepúšťaniu zo zamestnania a diskriminácii v
zamestnaní, c) ochranu bezpečnosti a zdravia pri práci, d) najvyššiu prípustnú dĺžku pracovného času,
e) primeraný odpočinok po práci, f) najkratšiu prípustnú dĺžku platenej dovolenky na zotavenie, g) právo
na kolektívne vyjednávanie.
Vo všeobecnosti platí, že účelom kolektívnych práv v pracovnom práve je úprava práv
a povinností výhodnejšie v porovnaní s úpravou v právnych predpisoch. Na tento účel slúžia kolektívne
zmluvy ako prameň pracovného práva. Podstata ochrannej funkcie pracovného práva spočíva vo
zvýšenej ochrane práv zamestnancov, ktorí sú prirodzene v podriadenej pozícii voči zamestnávateľovi.
Ide o slabší subjekt pracovnoprávnych vzťahov, a preto je nevyhnutné umožniť týmto subjektom
požívať zvýšenú ochranu v týchto vzťahoch. Novelizácia Zákonníka práce zákonom č. 257/2011 Z.z.
spôsobila výrazný zásah do tejto zaužívanej konštrukcie a umožnila priamo zo zákona, upravovať
v kolektívnych zmluvách tieto práva a povinnosti aj nevýhodnejšie pre zamestnancov. Typickým
príkladom je možnosť v kolektívnej zmluve dohodnúť maximálnu dĺžku skúšobnej doby, ktorú je možné
dohodnúť so zamestnancom v pracovnej zmluve, na dlhšie obdobie a to najviac na šesť mesiacov a u
vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho
orgánu a vedúceho zamestnanca, ktorý je v priamej riadiacej pôsobnosti tohto vedúceho zamestnanca,
najviac na deväť mesiacov. Podstatu skúšobnej doby nebudem rozoberať, ale predlžovanie jej trvania
je evidentne v neprospech zamestnanca, keďže možnosti skončenia pracovného pomeru v skúšobnej
dobe sú mimoriadne voľné a skúšobná doba neposkytuje zamestnancovi pri usporadúvaní jeho
spoločenských vzťahov k stabilite jeho sociálneho statusu. Samotná konštrukcia možnosti úpravy
vzájomných vzťahov v kolektívnej zmluve nevýhodnejšie je v rozpore s chápaním podstaty koaličných
práv. Popri tejto výraznej zmene, došlo v Zákonníku práce spomínanou novelizáciou aj k ďalším
zmenám, ktoré značne zasahujú do právnych istôt, vychádzajúcich z kolektívnych pracovnoprávnych
vzťahov. Niektorým z môjho pohľadu najpodstatnejším sa venujem v nasledujúcich kapitolách.
Názov príspevku „Je koaličná sloboda v pracovnoprávnych vzťahoch naozaj slobodou?“ odráža
viacero uhlov pohľadu na danú problematiku. Prvým uhlom pohľadu je poukázanie na už spomínané
zákonné zásahy do koaličnej slobody prostredníctvom novelizácie Zákonníka práce. Rozdelenie
právomocí medzi odborový orgán a zamestnaneckú radu ak popri sebe pôsobia u zamestnávateľa,
skrátenie ochrannej doby odborových funkcionárov, povinné preukazovanie odborovej príslušnosti
zamestnancov odborovou organizáciou, ako i ďalšie zmeny v kolektívnych pracovnoprávnych vzťahoch
sú výrazným zásahom do koaličnej slobody v pracovnom práve. Na druhej strane sa, ale stretávame aj
so situáciami, ktoré sú zásahom do koaličnej slobody z druhého uhla pohľadu. Zamestnanci totiž práva
vyplývajúce z koaličnej slobody často krát zneužívajú, resp. využívajú pre svoj osobný prospech. Na
toto zneužívanie poukážem taktiež v nasledujúcich kapitolách.
2 KOALIČNÁ SLOBODA V PRACOVNOPRÁVNYCH VZŤAHOCH
V prvom rade je nevyhnutné priblížiť teoreticko-právne základy koaličnej slobody. Ako už bolo
spomenuté, právny základ kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov nachádzame v Ústave Slovenskej
republiky. Tá okrem spomínaného zakotvenia sociálnych práv zamestnancov, ktoré musia byť
rešpektované v rámci individuálnych pracovnoprávnych vzťahov, zakotvuje v článku 37 aj základný
kameň kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov a to že „Každý má právo slobodne sa združovať s inými
na ochranu svojich hospodárskych a sociálnych záujmov. Odborové organizácie vznikajú nezávisle od
štátu. Obmedzovať počet odborových organizácií, ako aj zvýhodňovať niektoré z nich v podniku alebo v
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odvetví je neprípustné. Činnosť odborových organizácií a vznik a činnosť iných združení na ochranu
hospodárskych a sociálnych záujmov možno obmedziť zákonom, ak ide o opatrenie v demokratickej
spoločnosti nevyhnutné na ochranu bezpečnosti štátu, verejného poriadku alebo práv a slobôd druhých.
Právo na štrajk sa zaručuje...“
V tomto prípade hovoríme o realizácii tzv. koaličného práva zamestnancov. Na základe tohto
ústavného zakotvenia dochádza k zamestnaneckej participácii na chode a existencii zamestnávateľa.
Zamestnanci majú právo priamo alebo nepriamo sa vyjadrovať na pracovisku k otázkam týkajúcim sa
obsahu ich práce, podmienkam výkonu a organizácie práce. Z obsahového hľadiska hovoríme o tzv.
sprostredkovanej účasti zamestnancov na rozhodovacích procesoch v podniku prostredníctvom ich
volených zástupcov. V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že aj Európsky súd pre ľudské práva vo
svojom rozhodnutí zo 6. februára 1976 konštatoval, že „sloboda združovať sa v odboroch“ sa
odvodzuje od slobody združovania. V tejto súvislosti je vhodné upozorniť na fakt, že 17. septembra
2010 pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o podpore
kolektívneho vyjednávania č. 154 z roku 1981, ktorý okrem iného podporuje kolektívne vyjednávanie a
postavenie zástupcov zamestnancov v oblasti kolektívnych pracovných sporov. Taktiež vychádzajúc z
Deklarácie Medzinárodnej organizácie práce o sociálnej spravodlivosti pre spravodlivú globalizáciu z
13. júna 2008, v zmysle ktorej „je sociálny dialóg a prax trojstrannosti (tripartity) medzi vládami a
reprezentatívnymi organizáciami pracovníkov a reprezentatívnymi organizáciami zamestnávateľov v
rámci hraníc aj za hranicami v súčasnosti dôležitejšie na dosiahnutie riešení a rozvíjanie sociálnej
súdržnosti a zákonnosti...“. Aj v tejto súvislosti je potrebné pri úprave vzájomných vzťahov dbať okrem
spomínaných ústavných zakotvení aj na potrebu sociálneho dialógu a za týmto účelom posilňovať
postavenie orgánov zastupujúcich práva zamestnancov. Všetky zúčastnené strany musia vychádzať z
premisy, že „Práca nie je tovar, a každá chudoba predstavuje nebezpečenstvo pre prosperitu všade vo
svete“, a za týmto účelom je potrebné hľadať najoptimálnejšie uzákonenie vzájomných práv a
povinností s cieľom podporovať ekonomický rast, ale aj udržanie a podporu sociálnej rovnosti v
spoločnosti.
Subjektmi kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov sú na jednej strane zamestnávateľ, ktorého
Zákonník práce definuje ako „fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá zamestnáva aspoň jednu
fyzickú osobu v pracovnoprávnom vzťahu, a ak to ustanovuje osobitný predpis, aj v obdobných
pracovných vzťahoch, alebo tzv. organizácie zamestnávateľov. Na druhej strane kolektívnych
pracovnoprávnych vzťahov sú samotní zamestnanci, alebo zástupcovia zamestnancov, za ktorých
Zákonník práce v § 11a stanovuje príslušný odborový orgán, zamestnaneckú radu alebo
zamestnaneckého dôverníka, zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
podľa osobitného predpisu, ako aj osobitný orgán družstva volený členskou schôdzou, v prípade ak v
družstve, kde je súčasťou členstva aj pracovnoprávny vzťah člena k družstvu.) Vychádzajúc z
ustanovení § 52a Zákonníka práce môžeme konštatovať, že Zákonník práce obsahuje aj tzv. negatívne
vymedzenie pojmu zástupcu zamestnancov, a to tým, že v spomínanom § ustanovuje, že „na
pracovnoprávne vzťahy zamestnancov cirkví a náboženských spoločností, ktorí vykonávajú
duchovenskú činnosť, sa nevzťahujú ustanovenia o pracovnom čase a o kolektívnych
pracovnoprávnych vzťahoch“. Tým sú títo zamestnanci vyčlenení z okruhu subjektov kolektívnych
pracovnoprávnych vzťahov. Okrem spomínaných v § 11a vymedzených zástupcov zamestnancov,
vstupuje do kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov aj odborová organizácia. V zmysle § 230
Zákonníka práce ide o je občianske združenie podľa osobitného predpisu, ktoré je povinné písomne
informovať zamestnávateľa o začatí svojho pôsobenia u neho a predložiť mu zoznam členov
odborového orgánu. Na druhej strane je zamestnávateľ povinný umožniť pôsobenie odborových
organizácií na svojom pracovisku. Odborová organizácia koná u zamestnávateľa prostredníctvom
odborového orgánu. Odborový orgán zastupuje zamestnancov v oblasti uzatvárania tzv. kolektívnych
zmlúv. Jedine odborový orgán, prípadne jeho organizácia môže v zmysle platnej právnej úpravy
uzatvárať kolektívnu zmluvu medzi zamestnancami a zamestnávateľom.
Ďalším so zástupcov zamestnancov sú zamestnanecká rada a zamestnanecký dôverník.
Zamestnanecká rada je orgán, ktorý zastupuje všetkých zamestnancov zamestnávateľa. Zákonník
práce stanovuje podmienku minimálneho počtu 50 zamestnancov potrebného na to aby mohla byť
zriadená zamestnanecká rada. V prípade ak zamestnávateľ zamestnáva menší počet zamestnancov,
ale najmenej troch zamestnancov (podľa prechádzajúcej právnej úpravy to bolo najmenej piatich), môže
u neho pôsobiť zamestnanecký dôverník a jeho oprávnenia (ako aj povinnosti) sú rovnaké ako u
zamestnaneckej rady. Ak u zamestnávateľa pôsobí odborová organizácia, Zákonník práce umožňuje
spolupôsobenie zamestnaneckej rady. V tomto prípade patrí odborovej organizácii právo na kolektívne
vyjednávanie, kontrolu plnenia záväzkov vyplývajúcich z kolektívnych zmlúv, kontrolnú činnosť nad
stavom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa § 149 a právo na informácie. Na strane druhej
zamestnaneckej rade patrí právo na spolurozhodovanie, prerokovanie, informácie a kontrolnú činnosť.
V tejto súvislosti je potrebné spomenúť aj fakt, že zamestnanecká rada, resp. zamestnanecký dôverník
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napriek tomu, že boli v zmysle Zákonníka práce zástupcami zamestnancov, nemohli uzatvárať
kolektívne zmluvy a v prípade ak u zamestnávateľa nepôsobil odborový orgán, nemohli si zamestnanci
v kolektívnej zmluve upravovať ich pracovné a mzdové podmienky výhodnejšie ako v ich pracovných
zmluvách. Avšak novela Zákonníka práce zákonom č. 257/2011 Z.z. zaviedla do pracovnoprávnej
úpravy nový inštitút a to tzv. Dohodu so zamestnaneckou radou alebo zamestnaneckým dôverníkom.
Táto v zákonne stanovenom rozsahu umožňuje, aby zamestnanecká rada alebo zamestnanecký
dôverník uzatvorili so zamestnávateľom dohodu, ktorá upravuje pracovné podmienky vrátane mzdových
podmienok a podmienky zamestnávania v rozsahu ako je ich možné dohodnúť v kolektívnej zmluve.
Podmienkou je , že u zamestnávateľa nepôsobí odborová organizácia.
Zákonník práce v § 240 stanovuje podmienky činnosti a ochranu týchto zástupcov
zamestnancov. Ich činnosť ako zástupcov sa považuje za výkon práce, za ktorý patrí zamestnancovi
mzda, zamestnávateľ je povinný poskytnúť im pracovné voľno potrebné na výkon funkcie, alebo na ich
vzdelávanie, poskytuje im, ak mu to dovoľujú jeho prevádzkové možnosti miestnosti s nevyhnutným
vybavením. Zástupcovia zamestnancov nesmú byť za plnenie ich úloh znevýhodňovaní ani inak
postihovaní. Zákon im poskytuje ochranu pred skončením pracovného pomeru počas výkonu funkcie a
šesť mesiacov po jej skončení (do novely 257/2011 Z.z. to bolo počas jedného roka).
Ako už bolo načrtnuté zamestnanci vstupujú do kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov priamo,
alebo sprostredkovane, prostredníctvom svojich zástupcov. Vychádzajúc zo Zákonníka práce môžeme
konštatovať, že sa zamestnanci zúčastňujú na rozhodovaní zamestnávateľa, ktoré sa týka ich
ekonomických a sociálnych záujmov a to s cieľom zabezpečiť spravodlivé a uspokojivé pracovné
podmienky. Za tým účelom majú právo na poskytovanie informácií o hospodárskej a finančnej situácii
zamestnávateľa a o predpokladanom vývoji jeho činnosti, a to zrozumiteľným spôsobom a vo vhodnom
čase. Zamestnanci majú právo vyjadrovať sa k týmto informáciám a k pripravovaným rozhodnutiam, ku
ktorým môžu podávať svoje návrhy. To sú oprávnenia, ktoré im zveruje Zákonník práce a môžu ich
uplatňovať priamo. Týkajú sa najmä oprávnenia uplatňovať práva z pracovnoprávnych vzťahov priamo
voči zamestnávateľovi alebo prostredníctvom súdu. Popri priamom uplatňovaní zamestnaneckých práv
zakotvuje Zákonník práce aj tzv. kolektívne pracovnoprávne vzťahy. V zmysle ods. 4 § 229 sa
zamestnanci zúčastňujú prostredníctvom príslušného odborového orgánu, zamestnaneckej rady alebo
zamestnaneckého dôverníka na utváraní spravodlivých a uspokojivých pracovných podmienok a to 4
spôsobmi: a) spolurozhodovaním, b) prerokovaním, c) právom na informácie, d) kontrolnou činnosťou.
3 ZMENY ÚPRAVY PRÁV A POVINNOSTÍ VYPLÝVAJÚCICH Z KOALIČNEJ SLOBODY
Novelizácia Zákonníka práce v oblasti kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov sa dotkla
širokého diapazónu inštitútov pracovného práva. V prvom rade je nevyhnutné spomenúť možností
dohody v úprave vzťahov medzi zamestnávateľom a zamestnancom prostredníctvom kolektívnej
zmluvy a na strane druhej zmeny v postavení a v právach a povinnostiach zástupcov zamestnancov.
Novelizácia právnej úpravy priniesla aj zmeny v možnostiach úpravy vzájomných vzťahov
prostredníctvom kolektívnej zmluvy. Mnohé zmeny sa týkajú riešenia problémov praxe. Niektoré na
druhej strane prinášajú zmeny v použiteľnosti ustanovení kolektívnych zmlúv. Pri charakteristike zmien,
ktoré sa navrhujú v oblasti právnej úpravy je potrebné stručne charakterizovať pojem kolektívnych
zmlúv. Kolektívne zmluvy upravujú individuálne a kolektívne vzťahy medzi zamestnávateľmi a
zamestnancami a práva a povinnosti zmluvných strán (pracovné podmienky vrátane mzdových
podmienok a podmienky zamestnávania, vzťahy medzi zamestnávateľmi a zamestnancami, vzťahy
medzi zamestnávateľmi alebo ich organizáciami a jednou alebo viacerými organizáciami zamestnancov
výhodnejšie ako upravuje zákon, alebo iný pracovnoprávny predpis, ak to Zákonník práce alebo iný
pracovnoprávny predpis výslovne nezakazuje, alebo ak z ich ustanovení nevyplýva, že sa od nich
nemožno odchýliť. Nároky, ktoré vznikli z kolektívnej zmluvy jednotlivým zamestnancom sa uplatňujú a
uspokojujú ako ostatné nároky zamestnancov z pracovného pomeru). V prvom rade je potrebné
poznamenať, že novela mení najpodstatnejší §, ktorý vymedzuje náležitosti kolektívnych zmlúv.
Namiesto pôvodných ustanovení § 231 sa zavádzajú nové ustanovenia, ktoré menia štruktúru
paragrafového znenia a taktiež zavádzajú sa nové ustanovenie. Pôvodný odsek 1 § 231 sa rozdelil do
nových odsekov 1), 4) a 5). Vkladajú sa nové ustanovenia v odsekoch 2) a 3), v zmysle ktorých v
kolektívnej zmluve je možné dohodnúť pracovné podmienky vrátane mzdových podmienok a
podmienky zamestnávania odchylne ako podľa odseku 1 na základe a v rozsahu podľa § 45 ods. 5 a 6,
§ 62 ods. 9, § 63 ods. 3, § 97 ods. 12 a § 141a a pracovné podmienky vrátane mzdových podmienok a
podmienky zamestnávania, ktoré sa dohodli na základe § 45 ods. 5 a § 62 ods. 9 zaväzujú
zamestnanca len v prípade, ak sa dohodli v pracovnej zmluve. Podstatnou zmenou v postavení
odborovej organizácie je zavedenie ods. 3 v § 230, na základe ktorého „odborová organizácia, ktorá
začne pôsobiť u zamestnávateľa a chce u neho zastupovať všetkých zamestnancov, musí preukázať,
že najmenej 30% zamestnancov zamestnávateľa je odborovo organizovaných v tejto odborovej
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organizácii, ak o to zamestnávateľ požiada do 30 dní odo dňa, kedy odborová organizácia písomne
informovala zamestnávateľa o začatí svojho pôsobenia. Ak u zamestnávateľa pôsobia dve odborové
organizácie alebo viac odborových organizácií, môžu podmienku podľa prvej vety preukázať aj
spoločne.“ Toto ustanovenie sa vymyká zo základných premís ustanovených už v dohovore MOP č. 87
z 9. júla 1948 o slobode združovania a ochrane práva slobodne sa združovať. Vychádzajúc z tohto
dohovoru je potrebné konštatovať, že verejné orgány sa musia zdržať akéhokoľvek zasahovania a
obmedzovania do práva na slobodný výkon v ňom uvedených slobôd, napríklad schvaľovacích
procedúr pri vzniku, zákaz zasahovania do vnútorných záležitostí ako aj zákaz uplatňovania vnútorného
zákonodarstva s cieľom obmedzovať tieto práva a slobody. Z daného vyplýva, že obmedzovanie
činnosti odborovej organizácie preukazovaním počtu odborovo organizovaných zamestnancov je v
tomto zmysle istým obmedzením práv a slobôd odborovej organizácie. Taktiež veľmi otáznou je táto
povinnosť vo vzťahu k zákonu č. 83/1993 Z.z. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, na
základe ktorého sa občania môžu slobodne združovať v rôznych spolkoch, kluboch , či organizáciách,
pričom členstvo v týchto združeniach im nemôže byť na ujmu. V našom prípade preukazovanie
percentuálnej účasti zamestnancov u daného zamestnávateľa na účely pôsobenia odborovej
organizácie sa javia veľmi „nebezpečne“ pre týchto zamestnancov. Otázne je preukazovanie svojej
„členskej základne“ vo svetle zákona č. 428/2002 o ochrane osobných údajov v znení neskorších
predpisov, pričom bude zaujímavé sledovať ako sa odborové organizácie vysporiadajú s povinnosťami,
ktoré im z ustanovení tohto zákona vyplývajú. Analyzovaná zmena je obsahom spomínaného podania
na ÚS, konkrétne začlenená do bodu 4, v ktorom navrhovatelia argumentujú nesúladom tohto
ustanovenia Zákonníka práce nielen s Ústavou SR, ale aj so spomínaným Dohovorom č. 87
Medzinárodnej organizácie práce o slobode združovania a ochrane práva slobodne sa združovať a s
ustanoveniami Dohovoru č. 98 Medzinárodnej organizácie práce o vykonávaní zásad práva organizovať
sa a kolektívne vyjednávať ako aj s ustanoveniami revidovanej Európskej sociálnej charty. Zo
spomenutého je relevantné poukázať na ustanovenia čl. 1 ods. 1 Dohovoru Medzinárodnej organizácie
práce č. 98 o vykonávaní zásad práva organizovať sa a kolektívne vyjednávať v zmysle, ktorého
„pracovníci budú požívať primeranú ochranu proti všetkým prejavom diskriminácie smerujúcim k
ohrozeniu odborovej slobody v ich zamestnaní“. Taktiež vychádzajúc z čl. 5 a 6 revidovanej Európskej
sociálnej charty, v zmysle ktorých „s cieľom zabezpečiť alebo podporovať slobodu pracovníkov a
zamestnávateľov vytvárať miestne, celoštátne alebo medzinárodné organizácie na ochranu ich
hospodárskych a sociálnych záujmov a môcť vstupovať do týchto organizácií sa zmluvné strany
zaviazali, že vnútroštátne právo ani jeho aplikovanie v praxi nie sú na ujmu tejto slobody...“ , ako aj „na
zabezpečenie účinného výkonu práva kolektívne vyjednávať sa zmluvné strany zaviazali: 1. podporovať
vzájomné konzultácie pracovníkov a zamestnávateľov, 2. podporovať tam, kde je to potrebné a vhodné,
systém dobrovoľného vyjednávania medzi zamestnávateľmi alebo ich organizáciami na jednej strane a
organizáciami pracovníkov na druhej strane s cieľom upraviť podmienky zamestnania kolektívnymi
zmluvami, 3. podporovať vytvorenie a využívanie primeraného systému zmierovacieho konania a
dobrovoľného rozhodcovského konania na riešenie pracovných sporov, a priznávajú: 4. pracovníkom a
zamestnávateľom právo na kolektívne opatrenia v prípade konfliktu záujmov vrátane práva na štrajk, s
výnimkou záväzkov, ktoré by mohli vyplynúť z platných kolektívnych zmlúv...“ vyplýva, že zavedenie
povinnosti preukazovať percentuálny podiel členskej základne z počtu zamestnancov, u ktorého má
pôsobiť odborová organizácia má evidentne obmedzujúci a práva zamestnancov na odborovú slobodu
okliešťujúci charakter.
4 ZNEUŽÍVANIE PRÁV VYPLÝVAJÚCICH Z KOALIČNEJ SLOBODY
Načrtnutá problematika zneužívania koaličnej slobody sa v praxi prejavuje vo viacerých
oblastiach. V praxi sa objavujú prípady keď práva vyplývajúce z tejto slobody zamestnanci zneužívajú
vo svoj osobný prospech, bez ohľadu na potreby ostatných zamestnancov. V tomto prípade si
objasnime modelový príklad. Ide o tzv. účelové vytváranie odborových orgánov s jedným jediným
cieľom – ochrániť svoje postavenie, resp. zotrvanie v pracovnom pomere. Turbulencia ekonomických
zmien si vyžaduje prirodzene (a nie ojedinele) prípady ukončovania pracovných pomerov za účelom
flexibility pracovného trhu. Samozrejme účelom pracovného práva je ochrana slabšieho subjektu
pracovnoprávneho vzťahu, teda zamestnanca, ale nie za cenu ohrozenia existencie samotného
zamestnávateľa. V danom prípade niekedy dochádza k nevyhnutným zásahom do existencie
pracovného pomeru, teda k výpovediam zo strany zamestnávateľa. Keďže prax funguje tak, že
zamestnanci sa zamýšľané kroky zamestnávateľa dozvedajú väčšinou skôr, ako k nim má dôjsť,
hľadajú možnosti sťaženia týchto jeho krokov. A tu sa dostávame k podstate problému. Zamestnanci si
účelovo zriadia odborový orgán a tým sa „zabetónujú“ v pracovnom pomere. Povedzme, že by
zamestnávateľ plánoval výpovede na koniec mesiaca tak, aby začala plynúť výpovedná doba od
nasledujúceho mesiaca. Zamestnanci sa to, ako sme už spomínali, dozvedia a účelovo podniknú kroky
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na zriadenie odborového orgánu s tým, aby sa stali jeho „funkcionármi“ a chránili sa pred týmito
výpoveďami. Postačuje, aby nejaká odborová organizácia písomne informovala zamestnávateľa o
začatí svojho pôsobenia u zamestnávateľa a predložila mu zoznam členov odborového orgánu. A práve
členmi tohto odborového orgánu sa stanú zamestnanci, ktorí sa boja o existenciu svojich pracovných
pomerov. Zamestnávateľ je povinný umožniť pôsobenie odborových organizácií na pracovisku a preto
jeho možnosti brániť svoje záujmy sú temer nereálne. Príslušný odborový orgán začína svoju činnosť
okamžite od tohto okamihu písomného oznámenia a ihneď sa na jeho členov vzťahujú ochranné
inštitúty Zákonníka práce. Zástupcovia zamestnancov nesmú byť za plnenie úloh vyplývajúcich z
výkonu svojej funkcie zamestnávateľom znevýhodňovaní ani inak postihovaní; v čase funkčného
obdobia a počas šiestich mesiacov po jeho skončení sú chránení proti opatreniam, ktoré by ich mohli
poškodzovať vrátane skončenia pracovného pomeru a ktoré by boli motivované ich postavením alebo
činnosťou, pričom zamestnávateľ môže dať členovi príslušného odborového orgánu, členovi
zamestnaneckej rady alebo zamestnaneckému dôverníkovi výpoveď alebo s nimi okamžite skončiť
pracovný pomer len s predchádzajúcim súhlasom týchto zástupcov zamestnancov. V danom prípade
bol zriadením odborového orgánu sledovaný jediný cieľ, a to ochrániť svoj osobný záujem zotrvať
v pracovnom pomere. Pôvodný cieľ ochrany záujmov zamestnancov prostredníctvom odborového
orgánu sa stratil v osobných záujmoch vybraných zamestnancov. Predmetnú situáciu nie je možné
úplne vyriešiť, pretože v rámci práv slúžiacich na ochranu záujmov zamestnancov sa vždy nájdu
jednotlivci, ktorí ich budú zneužívať pre svoj prospech. Obmedzenie týchto práv by v konečnom
dôsledku znamenalo znevýhodnenie práv „poctivých“ zamestnancov. Za úvahu však v rámci návrhov
de lege ferenda stálo možné zakotvenie časového odstupu medzi okamihom informovania
zamestnávateľa zo strany odborovej organizácie o začatí činnosti a účinnosťou a reálnych právnych
následkoch tohto oznámenia napríklad na prvý deň mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom
odborová organizácia písomne informovala zamestnávateľa o začatí činnosti, resp. napríklad na 15 dní
od doručenia tohto písomného oznámenia. Prípadná tzv. prípravná doba by slúžila nielen na
obmedzenie účelového zriaďovania odborových orgánov, ale vytvorila by aj časový priestor pre
zamestnávateľa na materiálne zabezpečenie pripravovanej činnosti odborového orgánu na pracovisku,
keďže v zmysle § 240 „Zamestnávateľ podľa svojich prevádzkových možností poskytuje zástupcom
zamestnancov na nevyhnutnú prevádzkovú činnosť bezplatne v primeranom rozsahu miestnosti s
nevyhnutným vybavením a uhrádza náklady spojené s ich údržbou a technickou prevádzkou“.
Druhým modelovým príkladom, ktorý vyvoláva pochybnosti nad úpravou slobôd vyplývajúcich
z kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov je absencia úpravy nárokov pri zriadení zamestnaneckej rady
v rozpore s postupom upraveným v Zákonníku práce. Ten v § 234 ustanovuje zákonné kroky
k ustanoveniu a voľbe členov zamestnaneckej rady, voľbe zamestnaneckého dôverníka a ich volebnom
období. (1) Zamestnávateľ je povinný umožniť uskutočnenie volieb do zamestnaneckej rady, ak o to
zamestnávateľa písomne požiada aspoň 10% zamestnancov, pričom Zákonník práce určuje limity počtu
členov v závislosti od počtu zamestnancov. Taktiež upravuje aktívne i pasívne volebné právo tak, že
právo voliť členov zamestnaneckej rady alebo zamestnaneckého dôverníka majú všetci zamestnanci
zamestnávateľa, ak u zamestnávateľa pracujú najmenej tri mesiace a právo byť volený za člena
zamestnaneckej rady alebo za zamestnaneckého dôverníka má každý zamestnanec zamestnávateľa
starší ako 18 rokov, ktorý je bezúhonný, nie je blízkou osobou zamestnávateľa a pracuje u
zamestnávateľa najmenej tri mesiace. Postup pri voľbe je nasledovný. Člen zamestnaneckej rady je
volený priamou voľbou s tajným hlasovaním na základe kandidátnej listiny, ktorú navrhne najmenej
10% zamestnancov alebo príslušný odborový orgán. Voľby sú platné, ak sa na hlasovaní zúčastní 30%
všetkých zamestnancov, ktorí majú právo voliť členov zamestnaneckej rady. Členmi zamestnaneckej
rady sa stávajú tí kandidáti, ktorí získali najväčší počet hlasov. Počet členov zamestnaneckej rady určí
vopred volebný výbor po dohode so zamestnávateľom. Ak nebude zvolený potrebný počet členov
zamestnaneckej rady, zamestnávateľ umožní ďalšie kolo volieb do troch týždňov. Ak ani po vykonaní
opakovanej voľby nebude zvolený potrebný počet členov zamestnaneckej rady, zamestnanecká rada
sa neustanoví. Nové voľby do zamestnaneckej rady sa uskutočnia až po uplynutí 12 mesiacov od
konania opakovanej voľby. Prvé voľby členov zamestnaneckej rady u zamestnávateľa organizuje
volebný výbor zložený najmenej z troch zamestnancov a najviac zo siedmich zamestnancov, ktorí
podpísali žiadosť o vytvorenie zamestnaneckej rady. Počet členov volebného výboru určí
zamestnávateľ v závislosti od počtu zamestnancov a vnútornej štruktúry zamestnávateľa. Ďalšie voľby
organizuje zamestnanecká rada.
V danom prípade však môže dôjsť k situácii, že tento priebeh volieb, rozdelenie kandidátov na
členov zamestnaneckej rady, ale aj zamestnancov oprávnených voliť, nebude v súlade s ustanoveniami
Zákonníka práce. Prvým problémom je rozdelenie zamestnancov do tzv. volebných obvodov, pričom
počet voličov týchto obvodov nie je rovnaký. Prebehnú voľby a zisk jednotlivých kandidátov na prvých
miestach bude napríklad pri troj-obvodovej voľbe 16-14-9, pričom zisk neúspešných kandidátov na
druhom mieste bude 15-11-6. V zmysle zákonnej úpravy by sa mali stať členmi uchádzači s najvyšším
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dosiahnutým počtom hlasov (16-15-14). Podľa rozhodnutia prípravného výboru, resp. zamestnaneckej
rady sa ale novými členmi stanú uchádzači zvolení na prvých miestach v obvodoch. V tomto prípade
však právo byť volený za člena rady bolo evidentne obmedzené rozdelením do volebných obvodov,
tým, že kandidáti, ktorí získali najväčší počet hlasov vo voľbách sa nemohli stať členmi rady. Z pohľadu
aktívneho volebného práva dochádza v tomto modelovom prípade taktiež k obmedzeniu tohto práva,
pretože zamestnanci, ktorí boli rozdelení do obvodov nemali možnosť odovzdať svoj hlas kandidátovi,
ktorého si vybrali, ale len tomu, ktorý bol uvedený za obvod, pod ktorý spadali. Uvedený modelový
príklad so sebou prináša aj ďalšie možné nezrovnalosti. Zákonník práce totiž neupravuje sankcie za
nedodržanie zákonných postupov. Zamestnanci, ktorí nesúhlasia s priebehom volieb a s kreáciou
zamestnaneckej rady totiž nemajú možnosť (okrem domáhania sa práv na súde) reálneho uplatnenia
dodržania zákonného postupu. Taktiež sa táto absencia vzťahuje na osobu zamestnávateľa, ktorý
nemá zákonnú možnosť uplatnenia si námietky voči takémuto zriadeniu zamestnaneckej rady, na
členov ktorej sa v okamihu zvolenia vzťahujú spomínané ochranné ustanovenia Zákonníka práce.
5 ZÁVER
Úprava zákonných mantinelov koaličnej slobody je neustále predmetom vášnivých diskusií medzi
sociálnymi partnermi. Mnohé zmeny v právnej úprave kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov, ktoré so
sebou prinášajú požiadavky vyvíjajúcej sa spoločnosti, ale nie sú odzrkadlením snáh o konsolidáciu
vzťahov medzi zamestnávateľmi a zamestnancami. Ba naopak. Nové podmienky uplatňovania práv
vyplývajúcich z kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov vniesli do právnej úpravy omnoho viac
nejasností a ústavným predpokladom odporujúcich ustanovení. Okrem toho existuje ešte veľké
množstvo nevyjasnených a neupravených inštitútov, ktorými sa budú musieť zákonodarcovia zaoberať.
Zavedenie nových podmienok realizácie kolektívnych práv, nových možností úpravy vzájomných
vzťahov v kolektívnych zmluvách, rozšírenie právomocí zamestnaneckej rady a zamestnaneckého
dôverníka na jednej strane a oslabenie postavenia odborových orgánov ako aj ich „funkcionárov“ na
strane druhej, priniesli so sebou veľké množstvo novo otvorených otázok, ktoré si budú musieť
zodpovedať nielen odborníci na pracovné právo, ale aj vo svetle nových skutočností aj sudcovia
ústavného súdu. Rešpektovanie medzinárodných záväzkov aj napriek tlaku meniacej sa doby a
hospodárskej recesie, je nevyhnutným predpokladom vysokej právnej erudovanosti. Popritom zmeny,
ktoré sú zavádzané v právnej úprave pracovnoprávnych vzťahov musia byť nevyhnutne späté s
prihliadaním na plnenie týchto záväzkov, ku ktorým sa Slovenská republika zaviazala. Zmeny, ktoré sa
udiali v Zákonníku práce sú bezpochyby zmenami, ktoré si vyžiadali spoločenské turbulencie. Napriek
tomu ostáva ešte mnoho potrebných zmien, ktoré si vyžaduje existujúca právna úprava. Koaličná
sloboda je nielen právom zamestnancov, ale prináša so sebou aj mnoho povinností a najmä
zodpovedný prístup k realizácii týchto práv. Preto je nevyhnutné poukazovať aj na možnosti
zneužívania tejto slobody a na potrebu určenia mantinelov uplatňovania tejto slobody.
Kontaktné údaje:
Mgr. Juraj Hamuľák, PhD.
juraj.hamulak@flaw.uniba.sk
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Šafárikovo nám. 6
P.O. BOX 313
810 00 Bratislava 1
Slovenská republika

- 209 -

ZMLUVNÉ POKRYTIE VÝKONU PRÁCE NORMAMI PRACOVNÉHO
A OBČIANSKEHO PRÁVA
Tomáš Sninčák
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta
Abstrakt: Formou závislej práce pracuje stále prevažná časť práceschopného obyvateľstva zjednotenej
Európskej únie a sveta. Postavenie tejto veľmi početnej časti ľudstva, bez ktorej by nebol mysliteľný ani
hospodársky pokrok, upravuje pracovné právo, ako samostatné právne odvetvie. Napriek tomu, že
väčšina obyvateľstva vykonáva závislú prácu upravenú normami pracovného práva, je stále dosť tých,
ktorí svoju obživu realizujú inak, na základe noriem iných právnych odvetví. Pri vykonávaní práce na
základe iných zmluvných foriem je však nevyhnutné dbať na to, či naozaj ide o výkon práce, na ktorej
pokrytie je nevyhnutné použiť napr. normy občianskeho práva alebo ide zo strany odberateľa práce
o špekulatívne konanie, ktoré má znížiť jeho náklady na úkor vykonávateľov práce. V druhom prípade
sa odberateľ práce snaží zastrieť výkon závislej práce normami iných právnych odvetví a posilniť tak
svoje postavenie v konkurenčnom prostredí na úkor vykonávateľov práce. A zdôvodnenie
zamestnávateľov je jednoduché – dopady krízy.
Kľúčové slová: práca, závislá práca, zamestnanec, zamestnávateľ, podnikateľ, Zákonník práce,
Abstract: A lot of people in the European Union and in the world still performance dependent work. The
status of this very large part of humanity, without which there would be no conceivable economic
progress, provides employment law, as independent legal sector. Although the majority of the
population works according the Labour law, it is still enough of those who work according the other Law
rules. In carrying out work on other branches of law it is necessary to define if the performance work is a
dependent work or not. If it is a dependent work, it must be covered by the Labour law. In the other case
If it is not a dependent work it can be a fraud, which helps to employer in his business. And the reason
for employer is simple - crisis.
Key words: work, dependent work, employee, employer, entrepreneur, Labor Code

1

ÚVOD

Pracovné právo je samostatným právnym odvetvím právneho poriadku Slovenskej republiky. Už
z etymologického hľadiska je zrejmé, že názov tohto odvetvia predurčuje nielen jeho pojem a predmet,
ale zároveň i základné funkcie pracovného práva v systéme právneho poriadku. Pracovné právo ako
samostatné právne odvetvie upravuje vzťahy medzi ľuďmi pri uskutočňovaní ľudskej práce. V procese
1
práce, ľudia vstupujú tak do vzťahu k prírode ako aj do spoločenských vzťahov medzi sebou navzájom.
Nie každá práca však musí byť vykonávaná na podklade noriem pracovného práva. Aby sa jednalo
o prácu, na pokrytie ktorej je nevyhnutné použiť pracovnoprávne predpisy, tak takáto práca musí spĺňať
pojmové znaky závislej práce, ktoré sú v zákone č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších
predpisov (ďalej len ako Zákonník práce) zakotvené od roku 2007. Zakotvenie definície závislej práce
bolo reakciou na nežiaduci jav vyskytujúci sa v čoraz väčšej miere, a to na nútené živnosti a s tým
spojené obchádzanie ustanovení Zákonníka práce. Napriek legislatívnemu zakotveniu definície závislej
práce zo strany zamestnávateľov naďalej dochádza k uzatváraniu zmlúv na podklade iných právnych
odvetví, aj keď ide o výkon závislej práce. Zamestnávatelia na jednej strane porušujú ustanovenia
zákona, no na druhej strane znižujú svoje náklady, riziká, zbavujú sa zodpovednosti za vykonávateľov
práce a v neposlednom rade posilňujú svoje pozície v konkurenčnom prostredí. Na úkor postavenia
vykonávateľov práce tak posilňujú svoje postavenie voči ,,čestným“ zamestnávateľom, ktorí svoju
činnosť realizujú prostredníctvom zamestnancov v pracovnom pomere, a teda prostredníctvom noriem
pracovného práva.
Napriek tomu, že právo je prostriedkom vytvorenia a zabezpečenia poriadku, súladu,
2
usporiadaného spolužitia a stability spoločenských vzťahov, nie každá práca si vyžaduje pokrytie
právnych noriem. Je tomu tak napríklad pri vykonávaní práce ako hobby. Takýto druh práce, resp.
činnosti si nevyžaduje žiadnu priamu právnu reguláciu a človek si sám reguluje nielen spôsob jej
vykonávania, pracovný režim, ale sám znáša aj riziká spojené s jej výkonom. Vyššie spomínaný druh
1
2

k tomu pozri: BARANCOVÁ, H., SCHRONK, R.: Pracovné právo. Bratislava: Sprint, 2009. s. 39. ISBN: 978-80-89393-11-4.
O poslaní práva viď bližšie: OTTOVÁ, E. Teória práva. 3. Vydania. Šamorín: HEURÉKA, 2010. s. 17. ISBN: 978-80-89122-59-2.
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činnosti môžeme označiť aj ako právne nerelevantnú prácu, ktorej opakom bude právne relevantná
práca, ktorú je nevyhnutné regulovať právnymi normami.
Pre výkon právne relevantnej práce je nevyhnutné uzatvorenie právneho vzťahu medzi
spôsobilými subjektmi, v rámci ktorého bude táto práca vykonávaná. Zákonník práce ako kódex, ktorý
upravuje výkon závislej práce, ktorej vykonávanie je spôsobom obživy väčšiny obyvateľstva, nie je
jediným kódexom, ktorý upravuje výkon právne relevantnej práce.
Výkon právne relevantnej práce na pracovnom trhu vykonávajú spravidla osoby, ktorých
postavenie je definované v príslušných právnych predpisoch. V poslednom období sa čoraz častejšie
na pracovnom trhu vyskytujú vykonávatelia právne relevantnej práce, ktorých postavenie nie je až tak
jednoznačné. Napriek tomu je nevyhnutné ich zadefinovať v súlade s právom, resp. právne zakotveným
subjektom. Týmto priradením ale zväčša dochádza k zhoršeniu ich sociálneho postavenia a v nemálo
prípadoch i k poklesu s tým súvisiacej ekonomickej situácie ich rodín.
2

VÝKON PRÁVNE RELEVANTNEJ PRÁCE NA PRACOVNOM TRHU
Právne relevantná práca musí byť vždy vykonávaná v rámci vzťahov upravených právnymi
normami. Pri právne relevantnej práci je nevyhnutné rozlišovať výkon práce, ktorá napĺňa pojmové
znaky závislej činnosti a výkon takej práce, ktorá tieto znaky nenapĺňa. Za závislú prácu je považovaná
práca, ktorá napĺňa pojmové znaky závislej práce zakotvené v § 1 ods. 2 ZP. K taxatívne zakotveným
pojmovým znakom charakterizujúcim závislú prácu patria:
a) vzťah nadriadenosti zamestnávateľa a podriadenosti zamestnanca,
b) osobný výkon práce zamestnanca pre zamestnávateľa,
c) výkon práce podľa pokynov zamestnávateľa,
d) výkon práce v mene zamestnávateľa,
e) výkon práce za mzdu alebo odmenu,
f) výkon práce v pracovnom čase,
g) výkon práce na náklady zamestnávateľa,
h) výkon práce výrobnými prostriedkami zamestnávateľa,
i) výkon práce na zodpovednosť zamestnávateľa,
3
j) výkon práce pozostáva z prevažne opakovania určených činností.
Súčasné legislatívne znenie Zákonníka práce vyžaduje na to, aby sa určitá práca mohla považovať za
závislú prácu, naplnenie všetkých jej pojmových znakov. Takéto znenie zákona neprináša riešenie
nútených živností a nie je ani v súlade s nezáväzným Odporúčaním Medzinárodnej organizácie práce č.
198/2006 o pracovnom pomere. Navyše, umožňuje zamestnávateľom realizovať elegantné spôsoby
obchádzania ustanovení Zákonníka práce, keď jednoducho im stačí nenaplniť jeden znak závislej práce
(alebo vytvoriť ilúziu jeho nenaplnenia) a na výkon svojej činnosti môžu využiť iný právny vzťah, ktorý
im najviac vyhovuje. Paradoxne tak zavedenie definície závislej práce uľahčilo nežiaduci jav nútených
živností, ktorého odstránenie bolo jej prioritnou motiváciou. V právnej teórii sa objavujú názory, že nie
všetky znaky závislej práce majú rovnakú váhu. Napr. H. Barancová zastáva stanovisko, že závislá
práca sa môže za určitých podmienok uskutočňovať pracovnými prostriedkami zamestnanca, za
užívanie ktorých zamestnávateľ poskytne zamestnancovi dohodnuté náhrady podľa Zákonníka práce.
4
Preto nepovažuje túto právnu vlastnosť osobitne charakterizujúcu pojem závislej práce.
Výkon právne relevantnej práce nenaplňujúcej pojmové znaky závislej práce môže byť
vykonávaný na základe iného právneho vzťahu, najmä občianskoprávneho a obchodnoprávneho
vzťahu. Najbadateľnejší rozdiel medzi pracovnoprávnym vzťahom a občianskoprávnym, resp.
obchodnoprávnym vzťahom je v postavení subjektov. Pre pracovnoprávne vzťahy je charakteristická
nerovnosť subjektov, zamestnávateľ má nadradené postavenie voči zamestnancovi. Pri
pracovnoprávnych vzťahoch sa rovnosť prejavuje len v procese ich vzniku. Pracovnoprávne vzťahy sú
5
špecifickou symbiózou prvkov občianskoprávnej a administratívnoprávnej metódy. Pri výkone práce
v občianskoprávnom vzťahu, resp. obchodnoprávnom vzťahu ide o rovné postavenie subjektov.
3

SUBJEKTY VYKONÁVAJÚCE PRÁVNE RELEVANTNÚ PRÁCU
Na pracovnom trhu pri výkone práce definujeme kategóriu osôb, ktorú môžeme označiť ako
zárobkovo činné osoby. Pod pojmom zárobkovo činné osoby legislatíva Slovenskej republiky rozumie
zamestnancov, ako vykonávateľov závislej práce a samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré

3

K znakom závislej práce viď bližšie napr. BARANCOVÁ, H. Zákonník práce. Komentár. Praha: C.H. BECK, 2010. s. 49 a nasl.
ISBN: 978-80-7400-172-7.
4

BARANCOVÁ, H.: Zákonník práce. Komentár. Praha: C.H.BECK, 2012. s. 95. ISBN: 978-80-7400-416-2.
K charakteristike pracovnoprávnych vzťahov viď bližšie: BARANCOVÁ, H. – SCHRONK, R.: Pracovné právo. Bratislava: Sprint,
2009. s. 205. ISBN: 978-80-89393-11-4. (799 s.)
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vykonávajú prácu v právnych vzťahoch založených normami občianskeho práva, resp. obchodného
práva.
Zamestnancom na pracovnoprávne účely je fyzická osoba, ktorá v pracovnoprávnych vzťahoch,
a ak tak ustanovuje osobitný predpis, aj v obdobných pracovnoprávnych vzťahoch vykonáva pre
zamestnávateľa závislú prácu. Vymedzenie pojmu zamestnanec sa v slovenskom právnom poriadku
viaže na fyzickú osobu bez ohľadu na jej štátnu príslušnosť. Z ustanovenia § 11 Zákonníka práce
vyplýva, že základným kritériom vymedzenia pojmu zamestnanec je výkon závislej práce, ktorá je
predmetom pracovnoprávnych vzťahov. Pojem zamestnanec úzko súvisí s pojmom zárobkovo činnej
osoby. Pojem zárobkovo činnej osoby je však širším pojmom ako pojem zamestnanec. Časti zárobkovo
činných osôb sa v práve prisudzuje názov samostatne zárobkovo činnej osoby na rozdiel od osôb
nesamostatne zárobkovo činných, ktoré majú status zamestnanca. V práve Európskej únie (ďalej aj ako
EÚ) pojem zamestnanec nie je doteraz presne vymedzený. Rovnako ani medzinárodná právna úprava
neobsahuje presné vymedzenie statusu zamestnanca. Napriek tomu, že v práve EÚ chýba pozitívnoprávne vymedzenie pojmu zamestnanec, právo EÚ pracuje s pojmom pracovník, obsah ktorého chápe
podstatne širšie ako pojem zamestnanec. Pojem pracovník je judikatúrou Súdneho dvora EÚ
vymedzovaný pre účely voľného pohybu osôb. Právo EÚ rozlišuje medzi pojmom zamestnanec
6
a pojmom samostatne zárobkovo činnej osoby. Na zamestnancov sa v súlade s právom EÚ vzťahuje
sloboda pohybu zamestnancov zakotvená v článku 45 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej ako
ZFEÚ), podľa ktorého právo na voľný pohyb zamestnancov zahrňuje:
− právo na voľný prístup k zamestnaniu,
− právo na voľný pohyb pri výkone zamestnania,
− právo na zotrvanie na území členského štátu EÚ po skončení zamestnania,
− právo na zákaz diskriminácie na základe štátnej príslušnosti, čo sa týka zamestnania,
odmeňovania a ostatných pracovných podmienok,
− právo na vzájomné uznávanie diplomov.
Článok 45 ZFEÚ má priamu účinnosť, t.j. pôsobí priamo nielen na individuálne pracovné vzťahy, ale aj
na kolektívne pracovné vzťahy. Na rozdiel od zamestnancov, na osoby samostatne zárobkovo činné sa
7
vzťahuje sloboda pohybu služieb. Podľa H. Barancovej právo EÚ takýmto vymedzením dáva celkom
jednoznačne najavo, že popri samostatne zárobkovo činných osobách existuje veľká skupina
8
zárobkovo činných osôb, zamestnancov, ktorí sa považujú za nesamostatne zárobkovo činné osoby.
Napriek absencii normatívneho vymedzenia pojmu zamestnanec v práve EÚ, vymedzením tohto pojmu
sa viackrát zaoberala judikatúra Súdneho dvora EÚ, predovšetkým pre účely voľného pohybu
9
zamestnancov. Podľa judikatúry Súdneho dvora EÚ pojem zamestnanec treba definovať na základe
objektívnych kritérií, ktoré charakterizujú pracovný pomer so zreteľom na práva a povinnosti príslušnej
fyzickej osoby. Podstatný znak pracovného pomeru spočíva v tom, že fyzická osoba počas určitej doby
pre iného a podľa jeho pokynov vykonáva závislú prácu, za ktorú dostáva ako protihodnotu mzdu.
Živnostník je podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
v znení neskorších predpisov podnikateľom, nie zamestnancom. Živnostník sa v pracovnoprávnych
vzťahoch spravidla ocitá v pozícii zamestnávateľa, aj keď nie každý zamestnávateľ musí mať pozíciu
podnikateľa, resp. živnostníka. Status zamestnávateľa má len vtedy, ak zamestnáva minimálne jednu
fyzickú osobu. Zákon o živnostenskom podnikaní rozumie pod živnosťou sústavnú činnosť
prevádzkovanú samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku.
Pri prevádzkovaní živnosti ide o typ podnikania v zmysle živnostenského zákona.
Naplnenie obdobných požiadaviek vyžaduje zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov (ďalej ako Obchodný zákonník) na to, aby či už fyzická osoba alebo právnická
osoba mala status podnikateľa. Obchodný zákonník podnikaním rozumie sústavnú činnosť vykonávanú
podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku.
Slovenský právny poriadok iných vykonávateľov práce nepozná, a preto je nevyhnutné
považovať každého vykonávateľa práce buď za zamestnanca alebo za samostatne zárobkovo činnú
osobu. A rozlišovacím kritériom bude predmet ich výkonu a to, či vykonávajú závislú prácu alebo nie.
V ostatnom čase dochádza k rozšíreniu pracovnej kategórie fyzických osôb, ktoré nie sú
v pracovnom pomere, ale v inom zmluvnom vzťahu k odberateľovi práce a vykonávajú práce nie tak
v osobnej závislosti, ale v hospodárskej závislosti. Tieto osoby sa označujú termínmi tzv. ,,alternatívny
zamestnanec“ alebo tzv. ,,kvázi zamestnanec“.

6

RIESENHUBER, K.: Europäisches Arbeitsrecht. Heidelberg: C. F. Müller Verlag, 2009. s. 66. ISBN-10: 3811456075.
K tomu pozri napr.: DOLOBÁČ, M.: Dočasné vysielanie zamestnancov v rámci poskytovania služieb. In: JÁNOŠÍKOVÁ, M.:
Hospodárska a menová únia ako nástroj európskej integrácie : zborník príspevkov. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika,
2008. s. 46-54. ISBN 978-80-7097-724-8.
8
BARANCOVÁ, H. Európske pracovné právo. Flexibilita a bezpečnosť pre 21. storočie. Bratislava: Sprint dva 2010. s. 72. ISBN: 97880-89393-42-8.
9
Napr. C – 415/93 (Bosman), C – 3/90 (Bernini), C – 208/05 (ITC).
7
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3.1

Ekonomicky závislý zamestnanec a tzv. nútený živnostník

Na pracovnom trhu sa vyskytujú v čoraz väčšej miere vykonávatelia práce, pre ktorých je
charakteristická absencia osobnej závislosti voči odberateľovi práce, ale značnou časťou alebo celým
príjmom sú odkázaní na jediného odberateľa práce, resp. úzky okruh odberateľov práce. Existencia
10
takto ekonomicky závislých osôb je akceptovaná Medzinárodnou organizáciou práce (ďalej ako MOP)
a rovnako je ich existencia a prítomnosť rozpoznávaná na pracovnom trhu v mnohých krajinách
11
Európy . Koncept ekonomicky závislých vykonávateľov práce, ktorí síce vykonávajú prácu, ale ich
postavenie nekorešponduje tradičnej definícii zamestnanca, vyvoláva mnohé otázky. V prvom rade
preto, že nemajú s odberateľom práce uzatvorený pracovnoprávny vzťah, aký je požadovaný pre výkon
závislej práce, ale zároveň sú ekonomicky závislí na jedinom odberateľovi práce. Ich závislosť na
jedinom odberateľovi práce nápadne pripomína postavenie zamestnanca a pri vykonávaní svojej
činnosti sa ocitajú v porovnateľných rizikách. Je preto neadekvátne, aby takéto osoby boli úplne vyňaté
12
z pôsobenia noriem pracovného práva, a najmä z jeho ochrannej funkcie. Diskusia v európskom
pracovnoprávnom prostredí sa zameriava na tieto rozvíjajúce sa pracovnoprávne vzťahy, ktoré sú
,,uprostred“ medzi závislou činnosťou a samostatne zárobkovou činnosťou a smeruje k zadefinovaniu
tzv. kvázi zamestnanca na pracovnom trhu. Nevyhnutnosť reagovania na tento fenomén v pracovnom
práve bezprostredne súvisí aj s požiadavkami na sociálne istoty a s tým spojený dôstojný život.
Slovenský právny poriadok takúto kategóriu osôb na pracovnoprávnom trhu nerozoznáva
a považuje ich za samostatne zárobkovo činné osoby. Problematickosť zaradenia takýchto osôb
k niektorej zo skupín zárobkovo činných osôb vnímame najmä v tom, že ekonomicky závislé osoby
v zásade napĺňajú pojmové znaky oboch kategórii zárobkovo činných osôb na pracovnom trhu:
Ad. 1 Formálne sú samostatne zárobkovo činné (so zamestnávateľom majú uzatvorenú zmluvu podľa
predpisov občianskeho práva alebo obchodného práva). Ad. 2 Sú ekonomicky závislé na jedinom
odberateľovi práce (celým príjmom alebo jeho podstatnou časťou).
Postavenie ekonomicky závislých vykonávateľov práce je podobné postaveniu zamestnancov
v týchto aspektoch:
a) nie sú organizačne oddelení od zamestnancov zamestnávateľa – pracujú v priestoroch
zamestnávateľa a s jeho výrobnými prostriedkami,
b) nemajú jasne zadefinované a rozlíšené úlohy – majú rovnakú náplň činnosti ako ostatní
zamestnanci, alebo plnia úlohy, ktoré boli predtým vykonávané zamestnancami a teraz sú
vykonávané na základe iných zmluvných typov,
c) ich činnosti nespadajú pod tradičný rámec odborných servisov – ich úlohy sú jednoduché,
nevyžadujú špeciálne zručnosti a odborné znalosti, ktoré nedokážu u daného
zamestnávateľa vykonávať zamestnanci v pracovnom pomere.
Popri ekonomicky závislých osobách, ktoré vypĺňajú šedú zónu medzi zamestnancami
a samostatne zárobkovo činnými osobami, treba na pracovnom trhu definovať i nútených živnostníkov,
ktorí tvoria samostatnú kategóriu na pracovnom trhu. Ide o vykonávateľov práce, ktorí boli zo strany
zamestnávateľov nútení ukončiť pracovný pomer a následne uzavrieť na výkon tej istej práce, ktorá
bola predmetom ich ukončeného pracovného pomeru obchodnoprávny resp. občianskoprávny vzťah.
Závislá práca môže byť vykonávaná len v pracovnom pomere, v obdobnom pracovnom vzťahu alebo
výnimočne, za podmienok ustanovených v Zákonníku práce, aj v inom pracovnoprávnom vzťahu.
V prípade výkonu závislej práce v inom právnom vzťahu ide o obchádzanie zákona, ktoré sa musí
preukázať a až vtedy považujeme núteného živnostníka za zamestnanca. V prípade nepreukázania
obchádzania ustanovení Zákonníka práce je osoba vykonávajúca nútenú živnosť považovaná za
samostatne zárobkovo činnú osobu. Takýto status jej patrí napriek tomu, že vykonáva prácu, ktorá
napĺňa všetky znaky závislej činnosti. Bežnou praxou na slovenskom pracovnom trhu, znásobenou
dopadmi krízy, je ,,prinútenie“ zamestnancov k nahradeniu pracovného pomeru iným právnym
vzťahom. Vykonávateľ práce tak stratí všetky výhody, ktoré mu plynuli z výkonu závislej práce na
základe pracovného pomeru a nezíska žiadne výhody, ktoré mu patria ako podnikateľovi. De facto je
takáto osoba naďalej nielen v ekonomickej závislosti voči odberateľovi práce, ale aj v osobnej závislosti.
Na strane zamestnávateľa dôjde k zníženiu nákladov na prevádzkovanie činnosti, k posilneniu jeho
pozície v konkurenčnom prostredí trhu na úkor vykonávateľa práce a k zvýšeniu ziskov z jeho činnosti.
Uvedený problém nútených živností nevyriešilo ani taxatívne zakotvenie definície závislej práce.

10
11
12

Napr. diskusia z marca 2001. [online]. URL: http://www.ilo.org/public/english/standards/relm/gb/docs/gb280/pdf/gb-2.pdf
Napr. Taliansko, Veľká Británia, Nemecko, Španielsko.
K ochrannej funkcii pracovného práva viď bližšie napr.: KOVALČÍKOVÁ, M.: Nová koncepcia ochrany osobnosti zamestnanca z
pohľadu pripravovanej rekodifikácie Občianskeho zákonníka. In: Dny práva 2010 Days of Law : sborník příspěvků : 4.ročník
mezinárodní konference. Brno : Masarykova univerzita, 2010. s. 957-970. ISBN: 978-80-210-5305-2.
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4

ÚVAHY DE LEGE FERENDA

Na pracovnom trhu rozoznávame viacero vykonávateľov práce, ale legislatívne zakotvení sú len
zamestnanci a samostatne zárobkovo činné osoby. Takáto právna úprava je na úkor ostatných
vykonávateľov práce, najmä tzv. kvázi zamestnancov, pre ktorých je charakteristická absencia osobnej
závislosti na odberateľovi práce. Rovnako nesmieme opomenúť nútených živnostníkov. Takéto osoby
nepožívajú všetky výhody ako samostatne zárobkovo činné osoby, ale zároveň nie sú ani
zamestnancami, a preto ich môžeme označiť za rizikovú skupinu účastníkov pracovného trhu. Riešenia
usporiadania pracovného trhu, podľa nášho názoru, môžeme rozdeliť na niekoľko oblastí.
4.1

Definícia závislej práce
Jej zakotvením v roku 2007 nedošlo k vyriešeniu situácie nútených živností, naopak tento krok
zákonodarcu zjednodušil obchádzanie zákona. Stačí, aby absentovalo zakotvenie čo i len jedného
pojmového znaku závislej práce a už ide o výkon inej práce. Uvažujeme smerom zmeny legálnej
definície závislej práce tak, aby jej znaky neboli určené taxatívne, ale na to aby išlo o závislú prácu by
stačilo naplnenie len niektorých z nich. Či už väčšiny alebo určením konkrétneho počtu, to nechávame
na úvahu a odbornú diskusiu. Ďalším riešením by bolo rozdelenie znakov závislej práce na dominantné
a tie, ktoré necharakterizujú závislú prácu, ale ju len dopĺňajú. Naplnením dominantných znakov by tak
vždy bola činnosť považovaná za závislú prácu. Za dominantné znaky by sme navrhovali považovať:
vzťah nadriadenosti zamestnávateľa a podriadenosti zamestnanca, odplatnosť a osobný výkon práce.
Takýmto zakotvením by sa eliminovali možnosti obchádzania zákona formou nútených živností, resp.
boli by aj ekonomicky závislí zamestnanci považovaní za zamestnancov na účely Zákonníka práce. Pri
zakotvovaní definície závislej práce sa v médiách objavovali úvahy o zbytočnosti jej zakotvenia
a ponechaním definície závislej práce na judikatúru. Podľa nášho názoru by takéto riešenie
v podmienkach Slovenskej republiky nebolo vhodné aj vzhľadom na skúsenosti, kedy počas dlhého
časového obdobia absentovala definícia závislej práce v Zákonníku práce a zo strany zamestnávateľov
dochádzalo k využívaniu tejto absencie masovým ukončovaním pracovných pomerov a uzatváraniu
iných právnych vzťahov na výkon tej istej práce.
4.2

Subjektívne práva vykonávateľov práce
Cestou riešenia smerujúcou k sociálnym istotám vykonávateľov práce by bolo i presné
definovanie práv, ktoré patria konkrétnym vykonávateľom práce. Takéto riešenia, by ale neboli možné
bez legislatívneho zakotvenia všetkých účastníkov pracovného trhu, pretože nie je možné priznávať
práva niekomu, kto právne neexistuje. Svoje úvahy smerujeme k rozdeleniu práv vykonávateľov práce
na skupiny, resp. jadrá. Vytvorenie optimálnych skupín práv je dlhodobý proces, ktorý si vyžaduje
dôsledný prístup zákonodarcu. Navrhovali by sme vytvorenie tvrdého jadra práv, ktoré by patrili
všetkým vykonávateľom práce, bez ohľadu na ich status. Tvrdé jadro sociálnych práv by sa aplikovalo
na kontrakty bez ohľadu na vzájomný vzťah subjektov a vykonávanú prácu. Medzi tieto práva by sme
zaradili napr. práva v oblasti BOZP, ochrana žien, matiek a mladistvých zamestnancov atď. Ďalšie
skupiny práv by boli priznané len určitej kategórii vykonávateľov práce. Napr. pracovný čas a s tým
súvisiaci odpočinok po práci, by bol diferencovaný na jednotlivých vykonávateľov práce tak, aby aj
každý vykonávateľ práce mal nárok na primeraný odpočinok po práci. No nie každý v rovnakom
rozsahu, predsa len je žiaduce aby osobne podriadený zamestnanec disponoval väčším rozsahom
dovolenky ako alternatívny zamestnanec, ktorý vo väčšine prípadov nie je viazaný pracovným časom.
No vzhľadom na ochranu zdravia zastávame stanovisko potreby aj jemu priznať právo na ,,jemu“
primeraný odpočinok po práci.
4.3

Motivácia zamestnávateľov uzatvárať pracovnoprávne vzťahy
Vytvorenie stimulov pre podnikateľov, ktoré by ich viedli k pokrytiu svojej činnosti
pracovnoprávnymi vzťahmi. O takýchto stimuloch možno uvažovať nielen v intenciách pracovného
práva, ale aj iných právnych odvetví, najmä v daňovom práve. Navrhujeme vytvoriť také podnikateľské
prostredie na trhu práce, aby podnikatelia boli motivovaní uzatvárať pracovnoprávne vzťahy. Pracovný
pomer postaviť do pozície výhody pre zamestnávateľa a nie záťaže v uplatnení sa v konkurenčnom
prostredí. Možno by pomohlo i vrátenie sa k legislatívnej podmienke pokrytia prevažnej miery činnosti
zamestnávateľa pracovným pomerom. Takéto riešenie by ale nebolo stimulom, ale legislatívnou
povinnosťou. Riešenia na problematiku pokrytia výkonu práce nachádzame i v daňovom práve,
poskytovaním daňových, resp. finančných výhod zamestnávateľom, ktorí preferujú uzatváranie
pracovných pomerov pred občianskoprávnymi, resp. obchodnoprávnymi vzťahmi. V súvislosti
s poskytovaním daňových stimulov a výhod je nevyhnutné zohľadniť aj dopad poskytnutých stimulov
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13

na verejné rozpočty.
Nesmieme v tejto súvislosti opomenúť ani otázky dvojitého zdaňovania
v prípade zamestnávania cudzincov na území Slovenskej republiky, resp. v prípade výkonu práce
14
v zahraničí.
5

ZÁVER

Prevažná väčšina obyvateľstva v európskom i medzinárodnom meradle zabezpečuje svoju
obživu výkonom závislej práce. Závislú prácu možno v súlade s právnymi predpismi Slovenskej
republiky vykonávať len na základe pracovného pomeru, obdobného pracovnoprávneho vzťahu alebo
výnimočne v iných pracovnoprávnych vzťahoch. Slovenská právna úprava, na rozdiel od európskej
právnej úpravy a národných právnych úprav štátov ako je, napr. Spolková republika Nemecko, rozlišuje
v súvislosti s výkonom práce na pracovnom trhu len dve kategórie osôb, a to zamestnancov
a samostatne zárobkovo činné osoby. Na poli európskeho pracovného práva a niektorých národných
úprav sa v dôsledku snáh o liberalizáciu pracovnoprávnych, a vôbec, právnych vzťahov, vytvorila tretia
kategória účastníkov pracovného trhu. Túto kategóriu tvoria zárobkovo činné osoby, ktoré sú vyňaté
z osobnej závislosti voči odberateľovi práce, ale celým príjmom alebo jeho podstatnou časťou sú na
ňom závislé. Preto tieto osoby sú v jednotlivých národných úpravách včleňované do pracovného práva
a vzťahujú sa na nich ustanovenia pracovnoprávnych noriem. Rozsah pôsobnosti právnych noriem je
rozdielny a závisí od danej národnej úpravy.
V príspevku navrhujeme úvahy de lege ferenda, rozdelené do troch oblastí, v ktorých vidíme
čiastočné riešenie výkonu právne relevantnej práce.
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NAVRHOVANÁ PRORODINNÁ OPATŘENÍ PRO ZAMĚSTNANCE
PEČUJÍCÍ O DĚTI1
Gabriela Halířová
Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Abstrakt: Harmonizace práce a rodiny zaměstnaných rodičů je tématem, které v posledních několika
letech aktuálně hýbe veřejností v mnoha zemích. Hlavním dilematem sociální politiky mnoha států je,
zda v rámci propopulační politiky zvyšovat sociální dávky a napomáhat tak k vyšší porodnosti s tím, že
rodič pečující o dítě nebude pracovat a svými příjmy tak financovat nejen sociální systém, anebo zda
v rámci vhodných pracovních podmínek pro pracující rodiče malých děti či jiných legislativních opatření
umožnit sladění obou aspektů života rodiče. Vedle stávajících či nových flexibilních forem
zaměstnávání a úpravy podmínek vzniku nároku na rodinné dávky je nutné přijmout nová legislativní
opatření, jež by osobám pečujícím o děti napomohla opětovně se zapojit do pracovního procesu. Jedná
se především a tato prorodinná opatření: dětská skupina (miniškolka), vzájemná rodičovská výpomoc
(tzv. sousedské hlídání), podpora služeb péče o děti v rámci živnostenského podnikání. Příspěvek se
věnuje jednotlivým prorodinným opatřením a poukazuje na jejich výhody i legislativní nedostatky.
Klíčová slova: práce, rodina, zaměstnaný rodič, prorodinná opatření, harmonizace, dětská skupina,
vzájemná rodičovská výpomoc.
Abstract: The harmonization of work and family of employed parents is a topic which, in the last few
years, is currently interest the public in many countries. The main dilemma of social policy of many
States is whether it is appropriate in the context of population-friendly policy to enhance the social
benefits and helping to higher birth rates. The person caring for child, however, will not work, and its
revenue to finance the social system and contribute to the State budget. On the other hand, it is
important to ask whether it is necessary to allow the harmonization of the two core aspects of the life of
the parents in the context of establishing appropriate working conditions for working parents of small
children, or other legislative measures. In addition to the existing or new flexible forms of employment
and adjustment of the conditions of entitlement to family benefits is necessary to adopt new legislative
measures that persons caring for children helped to once again engage in the work process. It is, above
all, and these family-friendly measures: children's group (mini-nursery), reciprocal parental assistance
(the so-called neighborhood babysitting), and support of care services for children in the framework of
the trade enterprise. The paper shall be given to each family-friendly measure and highlights their
advantages and legislative shortcomings.
Key words: work, family, employed parents, family-friendly measures, harmonization, children's group,
reciprocal parental assistance.

1

ÚVODNÍ POZNÁMKY K PŘÍPRAVĚ NÁVRHŮ ZÁKONŮ

Slaďování profesního a rodinného života pracujících osob s dětmi je většinou záležitostí
navýsost obtížnou a problematickou. Jelikož obě sféry zaujímají v bytí lidstva své nezanedbatelné místo
a mají v něm svůj vymezený prostor, jejich skloubení bývá často problematické. Vždy totiž musí
zákonitě v určitých fázích života jedna z uvedených sfér převažovat a druhá se tak ocitá v pozadí.
Jedním ze zásadních problémů současné sociální politiky v České republice i ostatních moderních
sociálních státech je hledání nových cest s cílem zajistit a umožnit zaměstnaným rodičům sladit své
profesní a rodinné povinnosti tak, aby nebyly narušeny péče o děti a rodinu na jedné straně a současně
řádný výkon práce. V českém právním řádu se dosud nepodařilo legislativně zpracovat a schválit
opatření či nástroje, jež by tento problém koncepčně řešily, ač předešlé vlády deklarovaly podporu rodin
s dětmi a byly vypracovány podrobné plány či koncepce, jakým způsobem má být na tento problém
2
reagováno.
Vláda České republiky (dále „vláda“) předložila 4. 8. 2010 veřejnosti své programové prohlášení,
v němž si jako jeden z cílů v rámci rodinné politiky vytyčila posílit zapojení obou rodičů do péče o děti,
1

Tento článek byl publikován za finanční podpory GA ČR v rámci řešení grantového projektu „Sladění pracovních a rodinných rolí
zaměstnanců pečujících o děti v České republice: srovnání s vybranými zahraničními právními úpravami“ č. P408/11/1349.
Kupř. materiály MPSV: Národní koncepce podpory rodin s dětmi z roku 2009 (Kapitola V. 1. b/ Slučitelnost práce a rodiny, s. 18-19),
Akční plán na podporu rodin s dětmi pro období 2006 – 2009, Národní koncepce rodinné politiky z roku 2005 (kapitola II. 8.
Slučitelnost profesních a rodinných rolí, s. 30-33).
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podporovat zaměstnání na částečnou pracovní dobu osob s dětmi do 6 let a rozvíjet alternativy rodinné
3
péče (firemní školky, institut sousedského hlídání).
Dne 12. 1. 2011 Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále „MPSV“) představilo plán sociálních
reforem v roce 2011. Jedním z cílů reformy je podpora sladění rodinného a pracovního života u rodin
s dětmi v rámci Pilíře V. – změny v oblasti rodinné politiky a péče o děti. Výslovně byly uvedeny tyto
oblasti či zrealizování těchto opatření: rodičovská výpomoc, poskytování služeb péče o děti na
nekomerčním základě, úprava podmínek provozování živnosti „péče o děti do tří let věku v denním
režimu“ a úprava rodičovského příspěvku.
Dle Plánu legislativních prací vlády měl být návrh zákona o podpoře rodin s dětmi, na němž
pracovalo MPSV, předložen vládě do února 2011 s návrhem účinnosti opatření k březnu 2012. Nestalo
se tak. Posléze MPSV připravilo věcný záměr zákona o službách péče o děti, který v podstatě vychází
z předchozích návrhů zabývajících se problematikou, jak usnadnit rodičům malých dětí zapojit se do
pracovního procesu, s návrhem účinnosti od ledna 2013. Jeho projednávání však Legislativní rada
4
vlády (dále jen „LRV“) přerušila. Na základě připomínek LRV připravilo MPSV návrh věcného záměru
zákona o dětské skupině a chůvě a o změně souvisejících zákonů, ze kterého byl vypuštěno opatření
poskytovatel vzájemné rodičovské výpomoci, které bylo v pozměněných podobách součástí všech
5
předchozích návrhů. Nicméně LRV projednávání i tohoto návrhu věcného záměru zákona přerušila. Do
dnešního dne tak návrh zákona nebyl ve vládě projednán.
Je třeba podotknout, že oba uvedené návrhy věcného záměru zákona i další právní nástroje, jež
mají napomoci sladit práci a rodinu, vycházejí z tzv. Prorodinného balíčku, který zpracovalo MPSV již v
6
roce 2008 a schválila jej vláda. Prorodinný balíček obsahoval opatření na podporu vytváření
socioekonomických podmínek příznivých rodině, k podpoře slučitelnosti profesního a rodinného života,
k podpoře aktivního otcovství a náhradní péče rodinného typu. Konkrétně se jednalo o tato opatření:
evidovaný poskytovatel vzájemné rodičovské výpomoci, podpora služeb péče o děti v oblasti
živnostenského podnikání, poskytování služeb péče o děti na nekomerčním základě (miniškolka),
zavedení daňových výhod pro zaměstnavatele poskytující nebo zajišťující svým zaměstnancům péči o
děti, poskytování slevy na pojistném na sociální pojištění, dávka otcovské, změny ve způsobu
financování pěstounské péče vykonávané v zařízeních pro výkon pěstounské péče.
V rámci paragrafovaného znění byl Prorodinný balíček zpracován do návrhu zákona o podpoře
rodin s dětmi, který měl jít podle plánu legislativních prací ke schválení vládě v dubnu 2009. Mezitím
7
však došlo ke změně vlády, které již MPSV návrh nepředložilo z fiskálních důvodů. Nicméně vládě byl
8
předložen původní poslanecký návrh zákona o podpoře rodin s dětmi a o změně některých zákonů, s
9
nímž vláda vyslovila nesouhlas. Jako stěžejní důvod nesouhlasu uvedla, že s ohledem na
ekonomickou krizi a stav veřejných financí by přijetí návrhu jako celku znamenalo další zvýšení
mandatorních výdajů a výrazné snížení příjmů státního rozpočtu, i když předložený návrh zákona
obsahuje přínosná opatření (zejména instituty miniškolky a vzájemné rodičovské výpomoci).
Projednávání návrhu zákona v Poslanecké sněmovně nakonec skončilo v 1. čtení.
2

JEDNOTLIVÁ OPATŘENÍ

Jak jsme již uvedli, zatím poslední návrh věcného záměru již neobsahuje opatření poskytovatel
vzájemné rodičovské výpomoci, jímž se však budeme rovněž podrobněji dále zabývat, jelikož se
domníváme, že se jedná o institut potřebný a přínosný, a v modifikované podobě zakotvuje dva nové
instituty v oblasti péče o děti, a to dětskou skupinu a chůvu.
Dětská skupina je koncipována jako soustavná péče o děti v zařízení dětské skupiny jako
nového typu služby nepříležitostné a nekrátkodobé péče o děti poskytované na komerčním i
nekomerčním základě v zařízení péče o děti, tedy jak v režimu živnostenského zákona, tak i mimo
režim živnostenského zákona. Institut chůvy pak předpokládá péči o dítě v domácnosti jeho rodičů.
Návrh věcného záměru dále řeší tyto otázky:
–
odborná způsobilost osob pečujících o děti,
–
zavedení daňové uznatelnosti nákladů zaměstnavatele v souvislosti s poskytováním služeb péče o
děti zaměstnanců a
3

Programové prohlášení Vlády České republiky ze dne 4. 8. 2010, Kapitola I. Veřejné rozpočty, mandatorní výdaje, sociální a
důchodový systém, s. 7-8.
81. zasedání LRV dne 9. 6. 2011, č.j. 495/11.
5
88. zasedání LRV dne 6. 10. 2011, č.j. 495/11.
6
Soubor prorodinných opatření dne 19. 11. 2008 na svém zasedání schválila vláda (usnesení vlády č. 1451 – materiál č.j. 1714/08,
část III.) a uložila ministrovi práce a sociálních věcí zpracovat návrhy příslušných zákonů či novel zákonů stávajících, které danou
oblast budou upravovat.
7
Dne 8. května 2009 byla jmenována tzv. úřednická vláda pod vedením premiéra Jana Fischera.
8
Poslanecký návrh poslanců Petra Nečase a Michaely Šojdrové, sněmovní tisk č. 863, volební období 2006-2010.
9
Stanovisko vlády ze dne 29. 6. 2009, usnesení č. 834.
4
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podpora rodičů v oblasti zdaňování příjmů v podobě slevy na dani z příjmu při zajišťování péče o
děti.
Návrhem zákona nebyla řešena opatření obsažená v prorodinném balíčku, a to nová dávka
nemocenského pojištění otcovské (nebude realizováno), sleva na pojistném na sociální pojištění pro
zaměstnavatele ve výši 7.200 Kč ročně na jeden částečný pracovní úvazek pro zaměstnance, kteří jsou
10
obtížně zaměstnavatelní, mimo jiné rodiče s dítětem do 6 let věku, rozšíření okruhu osob, které mají
nárok na odměnu pěstouna jako dávku pěstounské péče, o pěstouny vykonávající pěstounskou péči
v zařízeních pro výkon pěstounské péče (opatření mají být realizována jinými právními předpisy).
–

2.1

Úprava odborné způsobilosti pečujících osob

Uvedené opatření zahrnuje úpravu odborné způsobilosti osob pečujících soustavně a
dlouhodobě o děti do zahájení povinné školní docházky v domácnosti dítěte nebo v zařízení dětské
skupiny. Změna kvalifikačních předpokladů pro výkon činnosti „pečovatele“ je zamýšlena v souvislosti
se zavedením nových typů služeb péče o děti (viz dále) a úpravou stávajících služeb poskytovaných na
základě živnostenského oprávnění. Toto opatření tak rozšiřuje spektrum služeb péče o děti v režimu
živnosti, které jsou poskytovány na individuálním základě a jsou tak nezbytným předpokladem pro
harmonizaci práce a rodiny. Rovněž usnadňuje zřizovatelům těchto služeb podmínky, zajišťuje větší
variabilitu při jejich zřizování a poskytování a rodičům s malými dětmi tak umožňuje snadnější zapojení
do pracovního procesu.
Z toho důvodu je navrhována úprava podmínek péče o děti jiných rodičů zakotvených v zákoně
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále „živn. zákon“), jež má
rozšířit okruh osob zabývajících se tímto druhem podnikání. Kromě obecných podmínek provozování
živnosti musí provozovatel a osoby, prostřednictvím nichž je péče zajišťována, splnit odbornou
11
způsobilost, tj. určité kvalifikační předpoklady stanovené v přílohách 2 a 5 živn. zákona. Současné
12
nastavení odborné způsobilosti osob pečujícím o děti se pro dále uvedené živnosti rozšiřuje o
odbornou způsobilost:
13
–
učitele mateřské školy podle zvláštního právního předpisu,
14
–
doklad o dílčí kvalifikaci pro činnost chůvy podle zvláštního právního předpisu,
15
–
doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu.
Jedná se o změny odborné způsobilosti v rámci vázané živnosti Péče o děti do tří let v denním
režimu, jejímž obsahem je individuální výchovná péče o svěřené děti do tří let věku v denním nebo
celotýdenním režimu zaměřená na rozvoj rozumových a řečových schopností, pohybových, pracovních,
16
hudebních, výtvarných schopností a kulturně hygienických návyků přiměřených věku dítěte.
V předchozím návrhu věcného záměru zákona se navrhovalo snížit věkovou hranici dětí u
uvedené živnosti ze tří na dva roky. Hranice dvou let věku je obyčejně mezníkem, kdy rodiče začínají
zvažovat návrat do zaměstnání a upouští od výlučné rodičovské péče, čemuž mimo jiné přisvědčuje i
poskytování rodičovského příspěvku v souvislosti s věkovou hranicí dvou let dítěte (jedna z variant
17
poskytování dávky do dvou let věku dítěte, pobyt dítěte v předškolním zařízení, zařazení dětí
mladších dvou let do dětské skupiny). Ovšem ve stávajícím návrhu tato varianta padla.
Péči o děti jiných osob je možné realizovat i v rámci volných živostí, pro jejichž provozování živn.
zákon nevyžaduje prokazování odborné ani jiné způsobilosti. Jedná se o obor činnosti č. 72 Mimoškolní
výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti. Obsahem tohoto oboru
činnosti je výchova dětí nad tři roky věku v předškolních a jiných zařízeních zaměřených na mimoškolní
18
výchovu a vzdělávání, pořádání kurzů, výuku jazyků, doučování apod. Pokud podnikatel provozuje
tuto živnost ve své domácnosti nebo v domácnosti dítěte, o které je pečováno, nejedná se o péči
v provozovně, tudíž se na tyto prostory nevztahují hygienické a prostorové požadavky podle
prováděcích právních předpisů.
10

Dále osoby se zdravotním postižením, osoby starší 55 let, osobně pečující o osobu závislou na péči jiné osoby, řádný student
denní studia střední, vysoké či vyšší odborné školy.
11
Ust. § 7 odst. 6 a § 24 živn. zákona.
12
Všeobecná sestra, zdravotnický asistent, ošetřovatel, porodní asistentka nebo zdravotnický záchranář podle zvláštního právního
předpisu, sociální pracovník nebo pracovník v sociálních službách podle zvláštního právního předpisu.
13
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
14
Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání).
15
Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a
některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o uznávání odborné
kvalifikace).
16
Podr. příloha 2 nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění nařízení vlády č. 288/2010
Sb.
17
Blíže ust. § 30 odst. 1 písm. a) zákona č. 117/1995 Sb., ve znění účinném do 31. 12. 2011.
18
Podr. příloha 4 nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění nařízení vlády č. 288/2010
Sb.
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Péči o děti je rovněž možné zajišťovat v oboru činnosti č. 79 Poskytování služeb pro rodinu a
domácnost. Obsahem této živnosti je poskytování služeb pro rodinu a domácnost, zejména zajišťování
chodu domácnosti, individuální péče o děti nad tři roky věku v rodinách, příležitostné krátkodobé hlídání
19
dětí (včetně dětí do tří let věku), nespadá sem péče o děti do tří let věku v denním režimu. Péče o děti
nad tři roky v rámci této živnosti musí být poskytována individuálně v domácnosti dětí, případně
příležitostně a krátkodobě, je-li poskytována mimo domácnost dětí. V takovém případě mohou být
hlídány i děti do tří let věku.
2.2

Dětská skupina

Dětská skupina je zařízení pro péči o děti, ve kterých se péče poskytuje po dobu, kdy rodiče
nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte nemohou o dítě sami pečovat z důvodu výkonu
zaměstnání či jiné výdělečné činnosti. Účelem navrhovaného opatření je napomoci řešit situaci
zaměstnaných rodičů nebo rodičů, kteří se z nejrůznějších důvodů chtějí vrátit do zaměstnání po
ukončení péče o dítě v rámci mateřské a rodičovské dovolené a preferují péči o dítě poskytovanou na
individuálním základě. Dále je možné tímto opatřením reagovat na situaci, kdy žádosti rodičů o přijetí
dítěte do jeslí, mateřské školy nebo jiného obdobného zařízení nebylo z kapacitních důvodů vyhověno
anebo v místě jejich trvalého bydliště či pracoviště takové zařízení chybí.
Jedná se o službu péče o děti poskytovanou nikoliv příležitostně a krátkodobě mimo režim
20
21
školského zákona a zákona o péči o zdraví lidu, a to jednak na komerčním základě v režimu živn.
zákona (rozebrali jsme již výše) a jednak na nekomerčním základě, tedy jako nepodnikatelskou činnost.
Zřizovateli zařízení dětské skupiny tak mohou být:
–
živnostníci (podnikatelská činnost),
–
jiné subjekty (nepodnikatelská činnost):
• zaměstnavatelé,
• obce, kraje, občanská sdružení, církevní právnické osoby, obecně prospěšné společnosti,
• stát, tzn. organizační složky státu jakožto zaměstnavatelé.
Před zahájením provozu zařízení dětské skupiny bude zřizovatel povinen uzavřít pojistnou
smlouvu odpovědnosti za škodu, jež musí být sjednána na celou dobu, kdy se poskytuje služba péče o
dítě v zařízení dětské skupiny. Pojištění se musí vztahovat na odpovědnost za škodu vzniklou na zdraví
a životě dítěte a na odpovědnost za škodu vzniklou na věci.
Dětské skupiny mají být rozděleny podle nastavení hygienických požadavků a nejvýše
22
přípustného počtu dětí na skupinu a pečovatele na malou, střední a velkou dětskou skupinu. Součástí
vybavení skupin musí být lékárnička k ošetření drobných poranění.
Velká dětská skupina představuje typ péče pro nejméně 13 a nejvýše 24 dětí v jednom časovém
okamžiku, nebo nejméně 13 a nejvýše 18 dětí v jednom časovém okamžiku, pokud je alespoň jedno
dítě mladší dva roky. Jedna pečující osoba může současně pečovat nejvýše o 8 dětí. Péči o děti musí
zajišťovat současně nejméně 3 pečující osoby. Na prostory a provoz zařízení velké dětské skupiny se
vztahují povinnosti stanovené v ust. § 7 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění
23
pozdějších předpisů.
Střední dětská skupina představuje typ péče pro nejméně 5 a nejvýše 12 dětí v jednom časovém
okamžiku, nebo nejméně 5 a nejvýše 10 dětí v jednom časovém okamžiku, pokud je alespoň jedno dítě
mladší dva roky. Jedna pečující osoba může současně pečovat nejvýše o 6 dětí. Péči o děti musí
zajišťovat současně nejméně 2 pečující osoby. Zařízení střední dětské skupiny musí být umístěno
24
v místnostech, kterými se podle zvláštního právního předpisu rozumí byt, obytná nebo pobytová
místnost. K dispozici musí být místnost pro pobyt a pro odpočinek, WC, umývárna nebo přinejmenším
možnost umýt se a v případě potřeby možnost k přebalování, kuchyň či kuchyňský kout, místo, kde je
možno odložit oblečení. Místnosti pro pobyt a pro odpočinek musí mít minimální rozlohu. Vybavenost
místností musí odpovídat počtu a věku dětí a musí být uzpůsobena tak, aby se dalo co nejvíce
předcházet úrazům a poraněním nebo újmám na zdraví. Zařízení musí být situováno tak, aby
umožňovalo pobyt a hry dětí na veřejném hřišti či v přírodě.

19

Tamtéž.
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
21
Zákon č. 20/1966 Sb., o péče o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.
22
Do počtu dětí se započítávají i vlastní děti pečovatele.
23
Zřizovatelé a osoby provozující uvedené živnosti jsou povinni zajistit, aby byly splněny hygienické požadavky upravené ve vyhlášce
č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a
mladistvých, ve znění vyhlášky č. 343/2009 Sb., vztahující se na prostorové podmínky, vybavení, provoz, osvětlení, vytápění,
mikroklimatické podmínky, zásobování vodou, úklid a nakládání s prádlem.
24
Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb.
20
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Malá dětská skupina představuje typ péče pro nejvýše 4 děti současně, jež je zajištěna jednou
pečující osobou. Zařízení malé dětské skupiny musí být umístěno v předepsaných místnostech (viz
střední skupina). Místnosti musí být vhodné pro péči o děti. Vybavenost místností je shodná se střední
dětskou skupinou včetně situování zařízení tak, aby děti měli možnost venkovního vyžití.
Pečující osoby musí mít osobní (18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, zdravotní
způsobilost) a jednu z výše uvedených odborných způsobilostí k péči o děti do zahájení povinné školní
docházky. Péče v dětské skupině bude poskytována na základě písemné smlouvy mezi zřizovatelem a
zákonný zástupcem dítěte (doba poskytované péče, zajištění stravování, výše úhrady, další skutečnosti
souvisící s poskytováním péče, zdravotní stav dítěte apod.). Zřizovatel dětské skupiny mimo režim živn.
zákona podléhá evidenci u krajské pobočky Úřadu práce.
Tato péče o dítě má být doplňkem péče rodinné, nikoliv její náhradou, a musí odpovídat
věkovým a individuálním zvláštnostem dítěte, svým uspořádáním se tato péče co nejvíce přibližuje
25
životu dítěte v rodině.
2.3

Chůva

Chůva je typ nepříležitostné a nekrátkodobé péče o dítě v domácnosti dítěte, poskytovaná
v režimu živn. zákona v rámci vázané živnosti Péče o dítě do tří let věku v denním režimu a volné
živnosti, oboru činnosti č. 79 Poskytování služeb pro rodinu a domácnost. Jedná se tedy o
podnikatelskou činnost.
Nastavení osobní a odborné způsobilosti osoby pečující o dítě v domácnosti dítěte typu chůva je
totožné se způsobilostí pečující osoby u zařízení dětské skupiny.
2.4

Zavedení daňových výhod v souvislosti s poskytováním služeb péče o děti
Uvedená opatření mají být určitým motivačním prvkem pro zaměstnavatele ke zřizování zařízení
sloužících péči o děti i pro rodiče k návratu k výdělečné činnosti.
V souvislosti s možností zřizovat dětskou skupinu se navrhuje novelizovat zákon o daních
26
z příjmu tak, aby mezi daňově uznatelné náklady byly zařazeny také výdaje na sociální podmínky
zaměstnanců, a to konkrétně výdaje
–
na zřízení a provoz vlastních zařízení pro děti (zdravotnické zařízení – jesle dle zákona o péči o
zdraví lidu, mateřská škola dle školského zákona),
–
na zřízení dětské skupiny,
–
na nepeněžní příspěvky zaměstnavatele na zajištění péče o dítě zaměstnance poskytované
prostřednictvím jiného subjektu než zaměstnavatele (dětská skupina, chůva, MŠ nebo jesle).
Očekávané náklady v souvislosti s daňovými úlevami pro zaměstnavatele by měly být
kompenzovány zapojením rodičů, především matek s dětmi, na trhu práce coby daňových poplatníků a
plátců pojistného na sociální a zdravotní pojištění.
2.5

Sleva na dani z příjmů pro rodiče
27

Pro rodiče se počítá se zavedením slevy na dani z příjmu, pokud využijí služeb péče o děti
v souvislosti s návratem do zaměstnání či k jiné výdělečné činnosti. Tato sleva na dani bude poskytnuta
rodiči, pokud je z důvodu jeho vstupu nebo návratu do pracovního procesu dítě do zahájení povinné
školní docházky umístěno do zařízení péče o děti (MŠ, jesle, zařízení dětské skupiny, zařízení v rámci
živn. zákona).
Sleva na dani bude podmíněna prokazatelným vstupem nebo návratem rodiče do pracovního
procesu a dále prokázáním umístění dítěte do vyjmenovaných zařízení. Zároveň budou zavedena i
opatření proti obcházení podmínek pro poskytnutí slevy na dani (např. tím, že naopak druhý z rodičů
zůstane s dítětem doma). Výše slevy bude odpovídat prokazatelně vynaloženým výdajům spojených
s umístěním dítěte do vyjmenovaných zařízení se stanovením maximální částky v závislosti na
minimální mzdě. Sleva na dani bude poskytnuta jak zaměstnancům (příjmy ze závislé činnosti a
funkčními požitky), tak osobám samostatně výdělečně činným.
2.6

Poskytovatel vzájemné rodičovské výpomoci

Podle věcného záměru zákona o službách péče o děti a Prorodinného balíčku se jednalo o nový
typ služby péče o děti poskytované rodičem, který zároveň osobně, celodenně a řádně pečuje o vlastní
25
V současné době je v České republice asi 80 soukromých školek pro zaměstnance, velké firmy je nabízejí především jako bonus
pro své zaměstnance – zdroj MF DNES ze dne 9. 3. 2009, s. A3.
26
Ust. § 24 odst. 2 písm. j) bodu 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
27
Ust. § 35ba zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
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dítě do 7 let věku – poskytování péče o nevlastní děti poskytovatelem v jeho domácnosti za úplatu, a to
výslovně mimo režim živnostenského podnikání. Šlo o péči rodinného typu s akcentem na individuální
přístup a v úzké spolupráci se zákonnými zástupci dítěte nebo jinými osobami, kterým bylo dítě svěřeno
do trvalé péče nahrazující péči rodičů. Toto inovativní opatření mělo rozšířit nabídku neformálních
služeb péče o děti a pomoci rodiči, který nemůže umístit dítě do předškolního zařízení z různých
důvodů (naplněná kapacita zařízení, vzdálenost z místa bydliště či výkonu práce, individuální potřeby
28
dítěte, zdravotní postižení dítěte apod.) a vrátit se tak do zaměstnání. Na rozdíl od výše
analyzovaných institutů tedy chybí požadavek odborné způsobilosti osoby pečující o dítě, což je dáno
malým počtem dětí a domácností pečovatele, ve které je péče realizována.
Základní podmínkou poskytování péče o svěřené děti je dle původních návrhů přítomnost
vlastního dítěte pečovatele do 7 let věku v domě nebo bytě, který obývá se svou rodinou, přičemž
pečovatel může mít v současné péči nejvýše 4 děti do uvedeného věku. Podmínka přítomnosti
vlastního dítěte je jedním z klíčových požadavků poskytování vzájemné rodičovské výpomoci, neboť
29
garantuje kvalitu poskytované péče, kdy je vlastní dítě poskytovatele vnímáno jako její „záruka“.
Nebyly stanoveny speciální požadavky na vybavení místností v domácnosti, ve které bude péče
poskytována, dle hygienické a prostorové vyhlášky tak, jak jsou vyžadovány u služeb péče o děti
v současném návrhu. Jelikož poskytovatel sám pečuje o vlastní dítě, předpokládá se, že jeho
30
domácnost bude péči o děti přizpůsobena, bude pro děti vhodná a odpovídat jejich věku. Musí být
zajištěna bezpečnost dítěte a ochrana jeho zdraví, osobní hygiena, spánek, pobyt na čerstvém
vzduchu, dostatečný přísun tekutin a stravování. Jelikož postačoval pouze minimální standard a stupeň
ochrany zdraví a bezpečnosti dětí, o něž je pečováno, a nebylo třeba stanovit speciální, podrobné
požadavky na vybavení prostor, přičemž kontrola poskytovatele péče ze strany správního úřadu nebyla
nijak upravena, jevilo se bezpředmětným tento institut veřejnoprávně regulovat.
Specifické podmínky poskytování péče byly postaveny na smluvní volnosti rodiče dítěte a
poskytovatele a upraveny v písemné smlouvě o vzájemné rodičovské výpomoci individuálně upravené
dle konkrétních potřeb dítěte, rodiče i pečovatele. Nebyly tedy stanoveny žádné esenciální náležitosti
smlouvy o poskytování péče, bez kterých by nebylo možné smlouvu uzavřít a péči tak vykonávat. Určitá
vágnost při nastavení tohoto aspektu s tím, že nebyla zdůvodněna potřeba upravit institut rodičovské
výpomoci ve veřejnoprávní rovině, naznačuje, že se jedná o ryze soukromoprávní vztah, který lze
uzavřít podle občanského zákoníku (inominátní smlouva) bez veřejnoprávní kontroly.
Dalšími relevantními aspekty poskytování vzájemné rodičovské výpomoci byly tyto:
–
nastavení osobní způsobilosti poskytovatele: starší 18 let, způsobilý k právním úkonům, trestně
bezúhonný,
–
jeho evidence (evidenčním místem měla být krajská pobočka Úřadu práce příslušná dle místa
31
trvalého nebo hlášeného pobytu poskytovatele),
–
nárok na rodičovský příspěvek zůstává zachován, a to jak pro poskytovatele, tak pro příjemce
výpomoci, jsou totiž splněny podmínky osobní, celodenní a řádné péče o dítě dle ust. § 30b a § 31
odst. 3 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů,
32
–
úplata za poskytování péče není limitována.
33
Ač se evidentně jednalo o podnikatelskou činnost naplňující znaky podnikání, i s přihlédnutím k
tomu, že návrh označoval výkon činnosti pečovatele jako výdělečnou činnost sui generis, předkladatel
počítal s tím, že úplata za poskytování péče bude podléhat zdanění dle ust. § 10 zákona o daních
z příjmů jako ostatní příjem. U tohoto druhu příjmů pak nevzniká povinnost hradit pojistné na
34
nemocenské a důchodové pojištění. Vzhledem k naplnění znaků podnikání by zdaňování takových
35
příjmů mělo podléhat úpravě zdaňování příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti. Je
nedůvodné a nekoncepční na tento typ činnosti hledět jako na specifickou činnost odlišující se od
svobodného podnikání a přisuzovat jí určité zvláštní znaky.

28

Blíže HALÍŘOVÁ, G.: Vzájemná rodičovská výpomoc jako nástroj ke sladění práce a rodiny. In: Právo a rodina, 2012, č. 3, s. 1216.
Blíže Soubor prorodinných opatření – Prorodinný balíček, s. 54.
30
Na poskytovatele péče by se měly vztahovat pouze obecné podmínky stanovené v ust. § 12 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů (zajištění hygienicky nezávadného stavu, zabezpečení pitného režimu).
31
Předchozí navrhované úpravy počítaly s tím, že evidenčním místem bude obec (prorodinný balíček), či dokonce, že poskytovatel
nebude podléhat žádné evidenci či registraci (návrh zákona z ledna 2011).
32
V prorodinném balíčku byla úplata za poskytování péče stanovena nejvýše na částku 5.000 Kč měsíčně na jedno svěřené dítě,
celkem tedy nejvýše 15.000 Kč měsíčně s tím, že se jednalo o čistý příjem osvobozený od daně z příjmu a placení pojistného na
sociální a zdravotní pojištění.
33
Podle ust. § 2 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se podnikáním rozumí soustavná
činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.
34
Návrh zákona o podpoře rodin s dětmi z roku 2010 přitom počítal s tím, že činnost poskytovatele bude zakládat účast na
důchodovém i nemocenském pojištění a bude se jednat o podnikatelskou činnost.
35
Ust. § 7 odst. 1 písm. c) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
29
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Vzájemná rodičovská výpomoc by tak, i přes uvedené nedostatky a nekoncepčnost, byla úplnou
legislativní novinkou, díky níž by si mohli rodiče navzájem legálně vypomáhat a za úplatu si hlídat děti
předškolního věku, a to ve vlastním bytě. Dle vlastních potřeb tak mají možnost upravit si rodičovské a
pracovní povinnosti, v případě pečovatele si vylepšit rodinný rozpočet.
3

ZMĚNA PODMÍNEK PRO ZACHOVÁNÍ NÁROKU NA RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK

Úprava podmínek nároku a poskytování rodičovského příspěvku byla realizována nezávisle na
výše uvedených opatřeních, a to novelou zákona o státní sociální podpoře, která nabyla účinnosti 1.
36
ledna 2012.
Z hlediska skloubení práce a rodiny je podstatná změna týkající se návštěvy dítěte v zařízení
péče o děti při zachování nároku na rodičovský příspěvek. Základní podmínkou dávky je osobní
celodenní a řádná péče o dítě, které je nejmladší v rodině, nejdéle do 4 let jeho věku. Podmínka péče
s akcentem na její kvalitu a kvantitu je přitom zachována i při návštěvě dítěte v předškolních a jiných
obdobných zařízeních péče o děti. V souladu s ust. § 31 odst. 3 zákona o státní sociální podpoře se
zrušilo omezení nároku na rodičovský příspěvek dobou pobytu v těchto zařízeních, a to pro děti starší
dva roky zcela, a zavedlo se jednotné konto 46 hodin měsíčně pro umístění dítěte mladšího dvou let
v zařízení péče o děti, přitom se zachoval dosavadní rozsah možnosti pobytu v zařízeních pro
37
zdravotně postižené děti.
Uvedená novinka je podstatnou a přínosnou změnou, která umožňuje rodiči zapojit se do
pracovního procesu dříve, a to již od dvou let věku dítěte při jeho současném neomezeném umístění
v předškolním zařízení, bez toho, aby to mělo negativní vliv na finanční zajištění rodiny projevující se
ztrátou rodičovského příspěvku. Aby se však uvolnění celodenní a osobní péče rodiče o dítě fakticky
mohlo naplnit a v praxi projevit, je třeba zavést širší okruh služeb péče o děti, tak jak je navrhováno
MPSV a analyzováno v tomto příspěvku.
4

ZÁVĚR

Zavedení navrhovaných opatření, jejichž hlavním cílem je napomoci zaměstnaným rodičům při
péči o děti zapojit se do práce, uchovat si nabyté profesní znalosti, zkušenosti, odbornost a pracovní
potenciál, a současně zachovat si životní standard, event. navýšit rodinný rozpočet, může v praxi
fungovat pouze s realizací dalších prorodinných opatření, jako jsou například vhodné podmínky pro
poskytování rodičovského příspěvku umožňující rodiči současně vykonávat výdělečnou činnost a
úprava pracovních podmínek zaměstnanců, např. co se týče rozvržení a zkrácení pracovní doby či
zavedení jiných flexibilních forem práce (homeworking, jobsharing, práce na zavolání apod.).
I výše popsané a rozebrané služby péče o děti, zařízení dětské skupiny a chůvy, obsahují řadu
sporných či nejasných institutů, jako jsou třeba úprava odborné způsobilosti, poskytování úplaty za
umístění dítěte do zařízení dětské skupiny, jehož zřizovatelem není podnikatelský subjekt, otázka
vstupu do bytu pečovatele, který provozuje dětskou skupinu, za účelem kontroly, které je nutné ještě
dopracovat či doplnit, aby v praxi nepůsobily problémy.
Uvedené však nic nemění na tom, že se beze sporu jedná o opatření přínosná a na poli zapojení
rodičů malých dětí, zejména žen, do pracovního života dokonce nutná.
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ODSTUPNÉ A PODPORA V NEZAMĚSTNANOSTI
Lenka Doubravová
Kancelář veřejného ochránce práv
Abstrakt: Cílem předkládaného příspěvku je představit vztah odstupného a podpory v nezaměstnanosti
v české právní úpravě od roku 2010. V tomto období totiž došlo k mnoha legislativním změnám
v předmětné oblasti, které zasahují až do samotné podstaty institutu odstupného. Kromě vývoje právní
úpravy budou prezentovány i výsledky ochránce v této souvislosti. Závěrem dojde k zamyšlení se nad
možným řešením poskytování kompenzace dle zákona o zaměstnanosti.
Kľúčové slová: odstupné, podpora v nezaměstnanosti, kompenzace, zákoník práce, zákon
o zaměstnanosti, veřejný ochránce práv, ombudsman.
Abstract: Aim of the conference paper is to present a relation between redundancy payment and
unemployment benefit in Czech legislation since 2010. During the last three years, there were a lot
changes in this domain, that influence the nature itself of the redundancy payment. Instead of the
legislative changes, also the results of ombudsman activities will be analysed. Finally the author will try
to find a solution of providing a compensation according to Employment Act.
Key words: Redundancy Payment, Unemployment Benefit, Compensation, Labour Code, Employment
Act, Public defender of rights, Ombudsman.

1 ÚVOD
Vztah odstupného a podpory v nezaměstnanosti byl v české právní úpravě v minulosti řešen
poměrně nejednotně. I přesto je možné zdůraznit, že až do roku 2010 se jednalo o legislativu bez
zásadních změn. V období od konce roku 2010 ovšem dochází k mnoha změnám, které zasahují až do
samotné podstaty institutu odstupného. S ohledem na tuto skutečnost a ústavní rozměr dané
problematiky se ochránce pokoušel docílit změny zákona. Bez ohledu na snahy ochránce ovšem došlo
k více změnám a současná právní úprava tedy stojí před dalšími otázkami, které je nezbytné řešit.
2 VÝVOJ PRÁVNÍ ÚPRAVY
a) Právní úprava do roku 2010
V právním rámci účinném do 31.12.2010 bylo možné bez jakéhokoli omezení paralelně pobírat
podporu v nezaměstnanosti i odstupné. Dle ustanovení § 67 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník
práce, platilo následující: „Zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí
danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) nebo dohodou z týchž důvodů, a
zaměstnanci, který okamžitě zrušil pracovní poměr podle § 56, přísluší při skončení pracovního poměru
odstupné ve výši nejméně trojnásobku průměrného výdělku. Zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání
pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. d) nebo
dohodou z týchž důvodů, přísluší při skončení pracovního poměru odstupné ve výši nejméně
dvanáctinásobku průměrného výdělku (…)“ Poněkud zjednodušeně to znamená, že zaměstnanci, který
měl nárok na zákonné odstupné dle předmětných ustanovení zákonu práce, nic nebránilo pobírat (za
splnění veškerých zákonem předvídaných podmínek) ihned od zařazení do evidence uchazečů o
zaměstnání i podporu v nezaměstnanosti. Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění účinném
k 31.12.2010, totiž žádné speciální ustanovení k této problematice neobsahoval.

b) Legislativní změny v roce 2011
Zákon o zaměstnanosti byl s účinností od 1. 1. 2011 novelou č. 347/2010 Sb. doplněn o
ustanovení § 44a který stanoví, že uchazeči o zaměstnání, kterému přísluší podle jiných právních
předpisů z posledního zaměstnání odstupné, odbytné nebo odchodné, se podpora v nezaměstnanosti
poskytne až po uplynutí doby, která odpovídá výši odstupného, odbytného nebo odchodného; tato doba
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se určí podle příslušného násobku průměrného měsíčního výdělku nebo měsíčního služebního příjmu,
kterým byla uchazeči o zaměstnání stanovena výše odstupného, odbytného nebo odchodného.
Od okamžiku nabytí účinnosti novely č. 347/2010 Sb. se opakovaly situace, že nebyla podpora v
nezaměstnanosti poskytována ani v případech, kdy sice zaměstnanci vznikl zákonný nárok na odstupné
(typicky v případech okamžitého zrušení pracovního poměru z důvodu nevyplacení mzdy) a
zaměstnavatel je zúčtoval na výplatní pásce, ale odstupné nevyplatil. Zaměstnanec tedy neměl ani
mzdu, ani odstupné ani podporu v nezaměstnanosti (a často ani dávky státní sociální podpory)
Právě pouhý vznik zákonného nároku na odstupné (nikoliv jeho výplata) byl důvodem k posunutí
termínu výplaty podpory v nezaměstnanosti nejčastěji o tři měsíce, po které má být evidovaný uchazeč
o zaměstnání zabezpečen odstupným, které mu ze zákona přísluší. Délka doby, po kterou stát
poskytuje ze zákona podporu v nezaměstnanosti, se vlivem nároku na odstupné nekrátí (pouze se její
počátek posouvá).
S ohledem na výše uvedenou změnu se v praxi opakovaly případy, kdy se v nepříznivé situaci
nacházeli zaměstnanci, kteří okamžitě zrušili pracovní poměr z důvodu dlouhodobého nevyplácení
mzdy zaměstnavatelem. Vše nasvědčovalo tomu, že vzniklé důsledky jsou nezamýšlené a patrně i
protiústavní. Účelem zákona o zaměstnanosti totiž nemůže být ponechat ty uchazeče o zaměstnání,
kterým vznikl nárok na odstupné, ale nebylo jim vyplaceno, zcela bez prostředků (resp. bez podpory v
nezaměstnanosti). Jednalo by se o popření práva zaručeného článkem 26 Listiny základních práv a
svobod (právo na přiměřené hmotné zajištění osob, které bez své viny nemohou získávat prostředky
pro své životní potřeby prací), které právě zákon o zaměstnanosti realizuje.
1
Předmětné ustanovení § 44a mělo jistou inspiraci v ustanovení § 16a zákona č. 1/1991 Sb., o
zaměstnanosti, ve znění účinném do 30.6.1999, které ovšem vylučovalo souběh odstupného a podpory
v nezaměstnanosti výhradně v případech, kdy odstupné bylo zaměstnanci opravdu vyplaceno.
Vzhledem k výše uvedenému ústavnímu rámci se ochránce v průběhu roku 2011 aktivně snažil změny
zákona o zaměstnanosti, a to v tom směru, aby termín „přísluší“ byl nahrazen výrazem „vyplaceno“.
V souvislosti s „původním“ ustanovením § 16a je rovněž zajímavé zmínit důvodovou zprávu
k zákonu č. 167/1999 Sb., kterým došlo k jeho zrušení. Podle této stručné zprávy se jen poněkud stroze
konstatuje, že „úprava umožňující souběh poskytování hmotného zabezpečení a odstupného podle
zákoníku práce nevyvolá zvýšené nároky na čerpání prostředků pasivní politiky zaměstnanosti, neboť
hmotné zabezpečení je ve většině případů poskytováno v plném rozsahu již v současnosti.“
c) Právní stav k 1.1.2012
S účinností od 1.1.2012 došlo ke změně v ustanovení §44a zákona o zaměstnanosti v tom
smyslu, že souběh podpory a odstupného je sice vyloučen, ale důležité je, zda bylo odstupné fakticky
vyplaceno, nikoli pouze samotný nárok. Poněkud zjednodušeně to znamená, že nebylo-li odstupné
vyplaceno, uchazeč dostane (za splnění ostatních podmínek) podporu ihned.
Navíc se vložením nového ustanovení § 44b počítá s kompenzací ze strany státu, kdy v rámci
rozhodování o podpoře úřad práce poskytne uchazeči (opět za splnění stanovených podmínek) navíc
kompenzaci za odstupné nevyplacené ze strany zaměstnavatele (a poté podporu v nezaměstnanosti).
Výše uvedené změny je ovšem nutné vnímat v širších souvislostech. Od 1.1.2012 došlo totiž
současně (i když v rámci jiného projednávání) ke změně zákoníku práce, podle kterého se kompletně
změnil koncept odstupného. Kromě skutečnosti, že výše odstupného je nyní vázána na dobu
pracovního poměru u zaměstnavatele, zaměstnanci ztratili nárok na jakékoli odstupné v případě
okamžitého zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance z důvodu nevyplacení mzdy. Dle
ustanovení § 56 odst. 2 ovšem přísluší zaměstnanci náhrada mzdy za dobu odpovídající výpovědní
lhůtě (obecně dvě měsíce).
Reálně to tedy znamená, že zaměstnanec, kterému není vyplacena mzda, může sice okamžitě
zrušit svůj pracovní poměr, ale žádné odstupné nedostane (tím pádem ani nepřipadá v úvahu jakákoli
kompenzace) a tudíž se právní úprava ustanovení §44a a §44b jeví jako poněkud alibistická, jelikož na
tyto skupiny postižených zaměstnanců vůbec nedopadá.

1

„(1) Uchazeči o zaměstnání, kterému bylo v posledním zaměstnání poskytnuto podle zvláštních předpisů odstupné nebo
odchodné, se hmotné zabezpečení poskytne až po uplynutí doby, která odpovídá výši poskytnutého odstupného nebo odchodného;
tato doba se určí podle příslušného násobku průměrného měsíčního výdělku nebo měsíčního služebního příjmu, kterým byla
uchazeči o zaměstnání stanovena výše odstupného nebo odchodného. Ustanovením předchozí věty není dotčeno poskytování
hmotného zabezpečení po celkovou dobu stanovenou tímto zákonem.
(2) Podle odstavce 1 se postupuje obdobně, bylo-li uchazeči o zaměstnání poskytnuto odstupné nebo odchodné v době
poskytování hmotného zabezpečení nebo po uplynutí této doby. Uchazeč o zaměstnání je v takovém případě povinen vrátit
poskytnuté hmotné zabezpečení odpovídající době poskytnutého odstupného nebo odchodného.“

- 224 -

d) Analýza aktuální situace
Vzhledem k výše uvedenému tedy v současné době stojíme před otázkou, zda je možné
ustanovení § 44b zákona o zaměstnanosti překlenout výkladem či nikoli. Zásadní je proto fakt, zda lze
změnit podstatu odstupného jeho prostým přejmenováním. Analýzou dřívější právní úpravy byly ovšem
zjištěny dvě skutečnosti:
• Ustanovení § 54 odst. 2 (resp. odst. 3) zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění
účinném až do 31.12.2006, počítalo v případech okamžitého zrušení pracovního poměru
z důvodu nevyplacení mzdy, rovněž pojmově s „náhradou mzdy“
• Totožná situace byla rovněž i v novém zákoníku práce, přičemž odstupné při okamžitém
zrušení pracovního poměru pro nevyplacení mzdy (tedy ustanovení § 67 odst. 1) bylo
zavedeno až novelou č. 362/2007 Sb.
Vše by tedy nasvědčovalo tomu, že právní úprava v minulosti často nazývala odstupné
v analyzovaném případě náhradou mzdy.
Pokud se ovšem zaměříme na samotnou podstatu obou institutů, je třeba pojem náhrady mzdy
v dané situaci odmítnout. Pojmově je totiž náhrada mzdy spojována v teorii pracovního práva se
situacemi, kdy zaměstnanci sice přísluší finanční plnění, ale zaměstnanec nekoná práci. Jsem ovšem
přesvědčena, že náhrada mzdy musí být spojována výhradně s trvajícím pracovním poměrem. Pokud
tedy pro některý ze zákonem předvídaných důvodů zaměstnanec nekoná práci, má nárok na náhradu
mzdy. Počítá-li ovšem zákon s finančním plněním pro případ skončení pracovního poměru, je třeba
v této finanční částce spatřovat dle mého názoru odstupné. Termín odstupné je přitom běžný pro
jakýkoli závazek ze smlouvy, přičemž se obecně jedná o „sjednanou částku, na jejíž zaplacení je
2
vázána možnost odstoupit od uzavřené smlouvy“ .Není proto jediný důvod, aby tento zavedený institut
nebyl respektován i v pracovním právu, event. aby byl zúžen jen na některé důvody skončení
pracovního poměru. Předmětný postup zákonodárce, tedy prosté přejmenování odstupného
v případech okamžitého zrušení pracovního poměru pro nevyplacení mzdy, na náhradu mzdy nemá
žádné odůvodnění, jelikož danému institutu nebyl nikterak změněn obsah.
3 ZÁVĚR
Závěrem bych ráda shrnula, že jsem přesvědčena, že současná dikce ustanovení § 44b zákona
o zaměstnanosti umožňuje s ohledem na obsah institutu odstupného překlenout případy okamžitého
zrušení pracovního poměru pro nevyplacení mzdy, prostým výkladem (byť je tento případ formálně
právně nazýván „odstupným“). Je ovšem nepochybné, že právní teorie interpretace právních norem je
postavena na předpokladu racionálního zákonodárce, podle kterého je-li použit jiný právní termín, měl
bylo by to značit jeho odlišný obsah a snahu legislativy o jeho odlišení. V daném případě tento
předpoklad splněný není. Není ovšem možné přehlédnout skutečnost, že se pohybujeme v rovině
veřejného práva, resp. interpretaci provádí správní orgán v rámci správního řízení. Proto se jeví
možnost změny výkladu ve prospěch uchazečů o zaměstnání jako málo pravděpodobná. Bude tedy
třeba vyčkat buď rozhodovací praxe soudů v této otázce či usilovat opětovně o změnu právní úpravy.
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PRACOVNÝ ČAS V KONTEXTE OSTATNEJ JUDIKATÚRY
SÚDNEHO DVORA EURÓPSKEJ ÚNIE1
Marek Švec
Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta
Abstrakt: Autor sa vo vedeckom príspevku zameriava na analýzu ostatných rozhodnutí Súdneho dvora
Európskej únie, ktoré výrazne zasiahli do existujúceho právneho rámca úpravy pracovného času na
národnej i európskej úrovni. Detailne si všíma predovšetkým redefinovanie pojmu pracovný čas alebo
umožnenie zániku nároku na čerpanie dovolenky.
Kľúčové slová: právo na dovolenku, pracovný čas, priemerný týždenný pracovný čas
Abstract: The author of scientific paper focuses on the analysis of the latest decisions of the Court of
Justice of the European Union, which have significantly affected the existing legal framework of working
time at national and European level. The author notices especially redefining of the term working time or
allowing the extinction of the statutory right to take the leave.
Key words: statutory right to take the leave, working time, average weekly working time

1

ÚVOD

Pracovný čas možno z pohľadu teórie pracovného práva považovať za jednu z najzložitejších,
súčasne však najdôležitejšiu oblasť v kontexte potreby regulácie pracovnoprávnych vzťahov. Napriek
na prvý pohľad relatívne ucelenej právnej úprave na národnej úrovni v podobe slovenského Zákonníka
práce a na európskej úrovni v podobe smernice č. 2003/88/ES o určitých aspektoch pracovného času,
prax postupne prináša nové a nové problémy a nevyriešené otázky. Poskytnutie fundovanej odpovede
tak nie je vždy jednoduché alebo dokonca možné. Do načrtnutého právneho stavu začína v ostatnom
období prenikať tzv. fenomén judikatúry Súdneho dvora Európskej únie, ktorého rozhodnutia sa stávajú
normotvorným prvkom európskej legislatívy v oblasti právnej úpravy pracovného času. V nadväznosti
na judikatúru Súdneho dvora už môžeme konštatovať dokonca nesúlad predmetnej smernice s jej
závermi, čo môže mať do budúcna zásadný význam pri posudzovaní nárokov zamestnancov
z pracovnoprávnych vzťahov. Analogicky sa načrtnutý nesúlad prejavuje i v slovenskom právnom
poriadku. Zákon č. 512/2011 Z. z., ktorý bol prijatý na základe Memoranda o úprave pomerov
v zdravotníctve medzi Vládou Slovenskej republiky a Lekárskym odborových združením dňa 3.
decembra 2011, novelizoval ustanovenia § 140 Zákonníka práce spôsobom priamo odporujúcim
2
rozhodnutiu SD EÚ vo veci Accardo.
S ohľadom na právny význam judikatúry Súdneho dvora Európskej únie v národných právnych
poriadkoch je preto nevyhnutné detailne sa jeho rozhodnutiami zaoberať a posudzovať ich prípadné
dopady na vnútroštátnu legislatívu (aj v kontexte ochrany práv subjektov pracovnoprávnych vzťahov).
Pri snahe o zachovanie aktuálnosti vedeckého príspevku sme zvolili tri rozhodnutia Súdneho
dvora Európskej únie, ktoré považujeme z pohľadu ich významu pre právnu úpravu pracovnoprávnych
vzťahov za kľúčové (aj s ohľadom na spoločenskú situáciu).
2
VYMEDZENIE POJMU PRACOVNÝ ČAS – ROZHODNUTIE SD EÚ VO VECI GRIGORE (C –
258/10)
Komplikovanosť predmetnej problematiky sa prejavuje už pri samotnom vymedzení pojmu
„pracovný čas“. Napriek existencii jeho legálnej definícii v Smernici (čl. 2) i v Zákonníku práce (§ 85 ods.
1) sa opakovane vyskytujú otázky, aké obdobie je vlastne možné pod pojem pracovný čas subsumovať
aj s odkazom na jeho maximálny prípustný rozsah. Vychádzajúc z textu Smernice i Zákonníku práce by
pod pojem pracovného času malo spadať obdobie, „v ktorom je zamestnanec k dispozícii
3
zamestnávateľovi a plní povinnosti v súlade s pracovnou zmluvou.“ Uvedené vymedzenie pracovného
času však vytvára viacero sporných otázok ohľadom presnej identifikácie rôznych období, ktoré by bolo
1

Vedecký príspevok bol vypracovaný v rámci výskumného projektu APVV označeného LPP-0048-09 s názvom ,,Flexibilita
pracovného práva a nový systém sociálnej bezpečnosti“, zodpovedná riešiteľka projektu prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc..
Rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie vo veci Accardo (C – 227/2009, body 30 – 35).
3
Čl. 2 Smernice pod pojem pracovný čas zahŕňa „akýkoľvek čas, počas ktorého pracovník pracuje, teda je k dispozícii
zamestnávateľovi a vykonáva svoje činnosti alebo povinnosti v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a/alebo praxou.“
2
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prípadne možné pokladať za pracovný čas. Smernica i Zákonník práce subsumujú pod pracovný čas
obdobie, ktoré je charakterizované niekoľkými kritériami:
zamestnanec musí byť počas plynutia pracovného času k dispozícii zamestnávateľovi, t.j.
v zmysle definície závislej práce podriaďovať sa pokynom a príkazom zamestnávateľa alebo
ním poverenej osoby (napr. vedúci zamestnanec) – tzv. dispozičné oprávnenie
zamestnávateľa;
plniť pracovné povinnosti alebo vykonávať činnosti v súlade s pracovnou zmluvou alebo
vnútroštátnymi predpismi a/alebo praxou.
Z právneho kontextu však nie je zrejmé, či majú byť uvedené kritéria naplnené kumulatívne alebo
o pracovný čas pôjde aj v prípade, ak jedno z nich bude absentovať. To znamená, že zamestnanec by
pri snahe o dodržanie kumulatívnosti mal byť k dispozícii zamestnávateľovi pre možnosť uloženia
pokynov alebo príkazov z jeho strany, súčasne vykonávať závislú prácu a plniť stanovené povinnosti
v súlade s pracovnou zmluvou alebo vnútroštátnymi predpismi. Demonštratívne pojatie uvedených
kritérií vedie k záveru, že napriek jednému chýbajúcemu kritériu (napr. zamestnanec je síce k dispozícii
4
zamestnávateľovi a je pripravený na splnenie jeho pokynov, ale nevykonáva závislú prácu ), by aj
v uvedenom prípade bolo spomínané obdobie posúdené ako pracovný čas, za ktoré mu patrí primeraná
mzda. Absencia skutočného výkonu práce v prípade požiadavky kumulatívneho naplnenia kritérií by
znamenala, že napriek faktu, že by sa zamestnanec nachádzal na pracovisku, nešlo by o pracovný čas
5
v zmysle existujúceho právneho rámca.
Hoci mala smernica prispieť k unifikácii odlišného posudzovania pracovného času zo strany
jednotlivých členských krajín Európskej únie, samotná definícia obsiahnutá v čl. 2 nezaznamenala
očakávaný prínos. Načrtnutá spornosť posudzovania napĺňania kritérií pri identifikácii pracovného času
spôsobuje v praxi zásadné problémy. Riešením by sa pochopiteľne stala zmena vymedzenia
pracovného času, ktoré by sa v budúcnosti už neviazala na skutočné plnenie povinností zamestnancov,
ktoré sú stanovené v pracovnej zmluve, vnútroštátnych právnych predpisoch, či pochádzajú priamo od
zamestnávateľa. Za pracovný čas by tak malo byť pokladané výlučne obdobie, kedy je „zamestnanec
k dispozícii zamestnávateľovi a počas pracovného času spravidla vykonáva prácu a plní povinnosti
v súlade s pracovnou zmluvou“. Možno však namietnuť, že výkon práce je primárnou povinnosťou
zamestnanca a za čo iné by mal už len zamestnanec dostávať mzdu, ak nie za výkon práce. Absenciu
výkonu práce by bolo potrebné následne vnímať aj ako porušenie vzájomného ekonomického
charakteru pracovnoprávneho vzťahu, keď zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi mzdu, za čo sa
6
mu on zaväzuje poskytnúť jej finančný ekvivalent.
Naznačené vnímanie pracovného času ako obdobia primárne určeného na výkon závislej práce
zamestnancom je pravdepodobne správne, jeho aplikácia sa v rámci určitých kategórii zamestnancov
javí minimálne ako nevhodná. Pre ilustráciu je možné spomenúť predovšetkým dve povolania, u ktorých
sa existujúca definícia pracovného času stretáva s najväčšími obtiažami – lesník a školník.
V prípade určitých kategórii zamestnancov vzniká právna neistota ohľadom presného
vymedzenia pracovného času, keďže výkon ich závislej práce nemusí spadať len do vymedzeného
obdobia. Lesník môže mať napr. v pracovnej zmluve stanovený osem hodinový pracovný čas, počas
ktorého má realizovať výkon dohodnutej závislej práce. Charakter jeho závislej činnosti však spravidla
predpokladá odborný dohľad a činnosti súvisiace so zvereným lesným revírom, kde sa potreba práce
nemusí a ani sa nekoncentruje výlučne do oficiálne dohodnutého obdobia pracovného času. Potreba
práce môže vzniknúť v ktorejkoľvek hodine v rámci 24 hodín (bežného dňa), pričom zákonne (i
zmluvne) stanovená zodpovednosť/povinnosť lesníka predpokladá jej okamžitý výkon k predchádzaniu
prípadných škôd na majetku zamestnávateľa (lesník zodpovedá za celý lesný revír – právne, morálne
a pod.). V uvedenej situácii je preto možné pochybovať o správnosti vymedzenia pracovného času len
ako obdobia stanovených ôsmych hodín, pretože následne vzniká nejasnosť ohľadom posúdenia
obdobia po ich uplynutí. Je možné aj obdobie existujúcej zodpovednosti a povinnosti výkonu práce
4

Neplnenie povinností zamestnancom vyplývajúcich z existencie pracovného pomeru (napr. nevykonávanie práce) zakladá iba
možnosť skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa prostredníctvom posúdenia takéhoto konania ako porušenia
pracovnej disciplíny. Hoci je výkon závislej práce základnou povinnosťou zamestnanca v zmysle napr. pracovnej zmluvy bez potreby
jej osobitného nariaďovania zo strany zamestnávateľa, nezabezpečenie jej výkonu nezakladá priamu súvislosť s posudzovaním
pracovného času v kontexte možnosti zamestnávateľa nezahrnúť uvedené obdobie do pracovného času.
5
Zásadný význam i zložitosť vymedzenia pojmu pracovného času dokumentujú i skúsenosti zo zahraničných národných
pracovnoprávnych úprav. Väčšina štátov Európskej únie sa pri vymedzovaní pojmu pracovného času sústreďovala na čas, počas
ktorého je zamestnanec k dispozícií zamestnávateľovi, keď zamestnávateľ má právo požiadať zamestnanca o výkon práce
a zamestnanec túto žiadosť nemôže odmietnuť. Rozdiely v definíciách však boli značné až do prijatia relevantnej Smernice (v
Španielsku sa napr. za pracovný čas pokladal „čas strávený na pracovisku“, v Belgicku „čas, počas ktorého je zamestnanec
k dispozícií zamestnávateľovi“ a pod.). Bližšie – BARANCOVÁ, H. Európske pracovné právo. Flexibilita a bezpečnosť pre 21.
storočie,2010, s. 454 a násl..
6
V uvedenej súvislosti možno spomenúť napr. rozhodovanie Spolkového súdu pre pracovné právo v Nemecku, ktorý vo svojej
ustálenej judikatúre berie do úvahy nevyhnutnosť realizácie závislej práce zamestnancom ako podmienky naplnenia významu
existencie pracovnoprávneho vzťahu. Odmietnutie výkonu práce je tak chápané nielen ako porušenie povinností zamestnanca
(pracovnej disciplíny), ale aj ako porušenie ekonomického významu (charakteru) pracovnoprávneho vzťahu.
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v prípade potreby počas zvyšku hodín bežného dňa označiť za pracovný čas? V takomto prípade by
následne lesníkovi patrila za celé vymedzené obdobie „pracovného času“ odpovedajúca mzda
a súvisiace nároky. Pracovný čas lesníka by tak následne nepredstavoval osem hodín, ale dvadsaťštyri
hodín, ktorý by explicitne porušoval všetky národnou i európskou legislatívou stanovené obmedzenia
pracovného času. Pokiaľ by však popísané obdobie nespĺňalo kritéria pracovného času, v takomto
prípade by sa nemala uplatňovať zodpovednosť lesníka za prípadný vznik škôd po pracovnom čase,
ako i povinnosť vykonávať činnosti v rámci dohodnutého druhu práce. Nejasný právny stav komplikuje
i jeho prítomnosť na pracovisku, keďže spravidla disponuje služobným bytom (horárňou)
nachádzajúcou sa priamo vo zverenom lesnom revíry. Neexistuje tak rozdiel medzi súkromným obydlím
a pracoviskom. Vyššie popísaný model organizácie výkonu práce sa uplatňuje napr. u školníka, ale
7
i správcu rôznych vodných nádrží.
Snahy o riešenie načrtnutej situácie za existujúceho právneho stavu sú rôzne. Opakované
pokusy o zahrnutie lesníka a určenia jeho pracovného času prostredníctvom opt-out (výnimky podľa čl.
17 Smernice) neobstoja z dôvodu, že čl. 17 predpokladá prekročenie 48 – hodinového priemerného
pracovného času pre obdobie 7 dní vrátane nadčasov. Pracovný čas lesníka by však predstavoval 168
hodín každý týždeň a nebolo by preto možné upraviť jeho rozsah v rámci referenčného obdobia ani pri
rovnomernom alebo nerovnomernom rozvrhnutí pracovného času. Do úvahy by prichádzalo
subsumovanie výkonu práce lesníka pod tzv. osobitnú povahu príslušnej činnosti v zmysle čl. 17 ods. 1
Smernice, kde sa nemeria trvanie pracovného času. V uvedenej súvislosti však vzniká zjavný nepomer
medzi rozsahom pracovného času lesníka a ostatných zamestnancov, ale aj v kontexte ochrany jeho
vlastného zdravia a práva na odpočinok po práci pre zotavenie sa. Podobne by mu tak malo následne
patriť aj zásadné iné mzdového ohodnotenie než u ostatných zamestnancov. Európska legislatíva však
síce pripúšťa takéto prekročenie maximálneho limitu pracovného času, ďalej však neupravuje mzdové
a ostatné podmienky výkonu práce takýchto kategórii zamestnancov k stanoveniu záväzného právneho
rámca pre národné pracovnoprávne úpravy. Z kontextu by teda malo vyplývať, že ich úpravu
ponecháva na legislatívnu činnosť národných zákonodarcov. Slovenský Zákonník práce však takúto
právnu úpravu vôbec neobsahuje a opt-out pripúšťa po ostatnej novele Zákonníka práce len pri
zdravotníckych zamestnancoch a vedúcich zamestnancoch.
Význam načrtnutého právneho problému nie je marginálny a pred Súdnym dvorom Európskej
únie sa opakovane vyskytli súdne konania týkajúce sa výkladu relevantnej smernice č. 2003/88/ES vo
8
vzťahu k vymedzeniu pracovného času spomínaných kategórii zamestnancov i vo vzťahu k čl. 17.
Z rozhodnutia Súdneho dvoru Európskej únie vo veci Grigore možno konštatovať, že SD EÚ vyložil čl. 2
ods. 1 Smernice tak, že o pracovný čas pôjde „jedine v prípade, ak povaha a rozsah povinnosti dohľadu
tohto lesníka a režim zodpovednosti, ktorý sa na neho vzťahuje, vyžadujú jeho fyzickú prítomnosť na
mieste výkonu práce, a ak v uvedenej dobe musí byť pre svojho zamestnávateľa k dispozícii.
Vnútroštátnemu súdu prislúcha overiť skutkové a právne okolnosti najmä podľa uplatniteľného
vnútroštátneho práva potrebné na posúdenie, či je to tak vo veci, ktorá mu bola predložená.
Kvalifikovanie doby ako "pracovný čas" v zmysle článku 2 bodu 1 smernice 2003/88 nezávisí od
poskytnutia služobného bytu nachádzajúceho sa v revíri patriacom do správy dotknutého lesníka, pokiaľ
toto poskytnutie neznamená, že lesník je povinný byť fyzicky prítomný na mieste určenom
zamestnávateľom a byť mu k dispozícii na účely okamžite vykonať vhodné úkony v prípade potreby.
Smernica 2003/88/ES sa má vykladať v tom zmysle, že povinnosť zamestnávateľa vyplácať plat alebo
obdobnú sumu za dobu, počas ktorej lesník je povinný zabezpečovať dohľad nad revírom, za ktorý je
zodpovedný, nespadá do pôsobnosti tejto smernice, ale podlieha príslušným ustanoveniam
vnútroštátneho práva.“
Súdny dvor tak za základné kritérium identifikácie pracovného času v uvedenom prípade pokladá
predovšetkým fyzickú prítomnosť zamestnanca v mieste výkonu práce a jeho povinnosť byť
k dispozícii zamestnávateľovi. Súčasne však z výroku súdu vyplýva, že poskytnutie služobného bytu
neznamená automaticky posudzovanie popísaného obdobia za pracovný čas, ak sa od zamestnanca
nevyžaduje, aby bol k dispozícii pre vykonanie úkonov v prípade potreby. Z načrtnutého prípadu lesníka
(aj v kontexte Slovenskej republiky) však vyplýva, že pridelenia služobného bytu (horárne)
zamestnancovi vo zverenom lesnom revíri sleduje primárne účel zabezpečenia všetkých potrebných
úkonov lesníkov počas celého dňa. Z vyššie popísaného právneho rámca vyplýva, že o pracovný čas
by nemalo ísť len v prípade dohodnutej osemhodinovej zmeny, ale počas celého obdobia prítomnosti
lesníka v lesnom revíri, pokiaľ používa služobný byt v zmysle charakteru trvalého obydlia (pokladá za
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Správcov vodných nádrží ako zdrojov pitnej vody nie je možné zaradiť pod klasických strážcov (bezpečnostné a dozorné činnosti),
pretože tieto osoby disponujú vysokým kvalifikačným stupňom a okrem klasického stráženia vykonávajú viaceré špecializované
činnosti súvisiace so svojím kvalifikačným profilom.
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Pozri napr. rozhodnutia SD EÚ vo veci Nicuşor Grigore proti Regia Naţională a Pădurilor Romsilva - Direcţia Silvică Bucureşti, C –
258/10; Union syndicale Solidaires Isère proti Premier ministre, Ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la
solidarité et de la ville, Ministère de la santé et des sports, C – 428/09.
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svoj vlastný domov pri realizácii životného cyklu). Pri uplatnení uvedenej právnej interpretácie Súdny
dvor ďalej uvádza, že takáto situácia by odporovala čl. 6 Smernice a jej posúdenie necháva na
príslušný vnútroštátny súd aj s odkazom na výnimky obsiahnuté v čl. 17 smernice č. 2003/88/ES. Výrok
Súdneho dvora vylučuje i prípadné finančné nároky zamestnanca z pôsobnosti smernice č.
2003/88/ES, pokiaľ by bolo dané relevantné obdobie subsumované pod pracovný čas a odkazuje na
vnútroštátnu právnu úpravu.
Súdny dvor tak v kontexte rozhodnutia Grigore načrtáva možný nový pohľad na pojem
„pracovný čas“, ktorá by sa mohla zakladať na dvoch kritériách – fyzickej prítomnosti zamestnanca
na pracovisku a od jeho povinnosti byť k dispozícii zamestnávateľovi pre vykonanie jeho
príkazov/pokynov alebo pre vykonanie úkonov podľa potreby v závislosti od charakteru
pracoviska.
3
POSKYTNUTIE NÁHRADNÉHO VOĽNA ZA PRÁCU NADČAS – ROZHODNUTIE VO VECI
ACCARDO (C – 227/2009)
Podkladom pre ostatné zmeny v pracovnoprávnej úprave v podobe prijatia nového zákona č.
512/2011 Z. z. s ohľadom na postavenie zdravotníckych zamestnancov (lekárov) sa stalo uzatvorené
Memorandum o úprave pomerov v zdravotníctve medzi Vládou Slovenskej republiky a Lekárskym
odborových združením dňa 3. decembra 2011.
Právna úprava práce nadčas je obsiahnutá v ustanoveniach § 97 Zákonníka práce (ďalej aj ako
„ZP“). Podstatou práce nadčas tak, ako je uvedená v § 97 ods. 1 ZP, je výkon práce zamestnancom na
príkaz zamestnávateľa alebo s jeho súhlasom nad určený týždenný pracovný čas vyplývajúci z vopred
určeného rozvrhnutia pracovného času a vykonávaná mimo rámca rozvrhnutých pracovných zmien.
Keďže právna konštrukcia práce nadčas je primárne postavená na rozhodnutí zamestnávateľa (príkaz
alebo jeho súhlas), zavádza Zákonník práce kvantitatívne obmedzenie rozsahu takejto práce nadčas
v rámci napr. kalendárneho týždňa alebo kalendárneho roka. Práca nadčas zamestnanca tak
v priemere nesmie presiahnuť osem hodín týždenne v období najviac štyroch mesiacov (12 mesiacov
po dohode zamestnávateľa so zástupcami zamestnancov). V kalendárnom roku možno zamestnancovi
nariadiť prácu nadčas v rozsahu najviac 150 hodín a dohodnúť s ním ďalších 250 hodín do zákonného
limitu 400 hodín (s výnimkou vedúcich zamestnancoch podľa § 97 ods. 10 ZP). V kolektívnej zmluve
možno podľa § 97 ods. 12 dohodnúť väčší rozsah práce nadčas zamestnanca tak, že zamestnancovi
možno nariadiť až 250 hodín práce nadčas (150 hodín možno tak následne dohodnúť do limitu 400
hodín práce nadčas). Priemerný týždenný pracovný čas zamestnanca vrátane práce nadčas tak nesmie
prekročiť 48 hodín. Odchýlka sa pripúšťa pri zdravotníckych zamestnancoch podľa osobitného predpisu
a vedúcich zamestnancoch v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho
orgánu alebo vedúceho zamestnanca, ktorý je v priamej riadiacej pôsobnosti tohto zamestnanca
(osobný rozsah § 85a je širší v porovnaní s definíciou vedúceho zamestnanca podľa § 9 ods. 3
Zákonníka práce), kde môže byť obmedzenie 48 – hodín prekročené so súhlasom takéhoto
zamestnanca, maximálne však 56 hodín týždenne v rámci vyrovnávacieho obdobia štyroch mesiacov
(§85 ods. 1 ZP). Obmedzenie rozsahu práce nadčas v rámci kalendárneho roka však zostáva
9
zachované aj pri zvýšení rozsahu podľa § 85 ods. 1 ZP.
Načrtnutá právna konštrukcia práce nadčas v slovenskom Zákonníku práce však nie je náhodná
a odvíja sa od smernice č. 2003/88/ES o určitých aspektoch pracovného času. Európsky právny rámec,
ale aj prevažná časť národných pracovnoprávnych úprav, plne rešpektuje základný princíp modernej
demokratickej spoločnosti spočívajúci v absolútnom rešpektovaní základných ľudských práv a slobôd,
medzi ktorými dominuje zachovanie ľudskej dôstojnosti zamestnanca v súkromnom, osobitne
v pracovnom živote. Práve z uvedeného dôvodu bol zavedený tzv. týždenný maximálny pracovný čas,
ktorý má zabezpečiť bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri práci, kvalitu pracovného
prostredia, najmä však zachovať istý sociálny rozmer výkonu práce, ktorý sa nepodriaďuje plne čisto
ekonomickým úvahám. Čl. 6 Smernice požaduje, aby priemerný pracovný čas pre každé obdobie 7 dní
10
vrátane nadčasov neprekročil 48 hodín.
Nová právna úprava v podobe zákona č. 512/2011 Z. z. v zmysle novelizovaného § 140 ods. 6
až 8 Zákonníka práce požaduje, aby za prácu nadčas, ktorá presahuje rozsah práce nadčas podľa § 97
ZP, bolo zdravotníckemu zamestnancovi poskytnuté dodatočné náhradné voľno do dvoch
kalendárnych mesiacoch po vykonaní práce nadčas. Pokiaľ zamestnávateľ takéto náhradné voľno
zamestnancovi neposkytne a ak z tohto dôvodu rozsah práce nadčas tohto zamestnanca presahuje
rozsah určený podľa § 97 ZP, alebo takýto zamestnanec vykonáva zdravotnícke povolanie v rozpore
s požiadavkami na personálne zabezpečenie zdravotníckeho zariadenia podľa osobitného predpisu,
zamestnávateľ poskytne zamestnancovi pracovné voľno na ďalšie vzdelávanie v rozsahu práce nadčas,
9

BARANCOVÁ, H.: Zákonník práce. Komentár, 693 s..
BARANCOVÁ, H. Európske pracovné právo. Flexibilita a bezpečnosť pre 21. storočie,679 s..
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ktorá presahuje rozsah určený podľa § 97 ZP alebo náhradu mzdy v sume priemerného zárobku.
Zjednodušene povedané. Explicitné porušenie zákonného i európskeho limitu nadčasovej práce a teda
aj práv a ochrany zamestnanca má byť konvalidované prostredníctvom kompenzačného opatrenia v
podobe poskytnutia náhradného voľna alebo pracovného voľna na vzdelávanie. Dovedené do
dôsledkov. Zamestnávateľ tak síce má dodržiavať stanovené obmedzenia práce nadčas, keď ich už
však poruší, má zamestnancom poskytnúť aspoň náhradné voľno, resp. im túto prácu nadčas nad
rámec dohodnutého alebo určené rozsahu preplatiť. Nielenže takáto právna úprava je v príkrom
rozpore s európskou smernicou i judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie, ale absurdne vyznieva
i pri zavedenom obmedzení rozsahu práce nadčas. Na čo potom právna úprava vôbec stanovuje
nejaké obmedzenia k zabezpečeniu pracovnoprávnej ochrany zamestnancov, ich fyzického
i psychického zdravia, keď sa právna úprava následne aprobuje ich porušovanie?
Hoci prijaté ustanovenia o poskytovaní náhradného voľna majú predstavovať akési
kompenzačné opatrenie pre zdravotníckych zamestnancov v prípade prekročenia limitov práce nadčas
i prípustného rozsahu týždenného pracovného času, je potrebné previesť ich účinky do praxe. Uloženie
pokuty zo strany dozorných orgánov je len sankcia pre zamestnávateľa, ktorá ho má primäť
k dodržiavaniu zákona. Sama o sebe však nenapraví porušenie zákona. Poskytnutie náhradného voľna
alebo pracovného voľna na vzdelávanie možno síce vnímať pozitívne v zmysle poskytnutia
dodatočného časového obdobia na zotavenie, nerieši však samotný problém s prekračovaním
prípustného rozsahu práce nadčas a týždenného pracovného času. Zdravotnícky zamestnanec predsa
tých napr. 600 hodín práce nadčas skutočne odpracuje, fyzicky i psychicky nad rámec bežného
pracovného rozvrhu. Poskytnutie nejakého dodatočného náhradného voľna na jednej strane neodstráni
problém jeho pracovného zaťaženia a vyčerpania, na druhej strane bude prichádzať k situácií, že
i poskytnuté voľno nebude mať jednoducho kedy vyčerpať, pretože sa mu do klasického pracovného
týždňa nezmestí.
Nevyhnutnosťou je poukázanie na zjavný rozpor s ustálenou judikatúrou Súdneho dvora
Európskej únie pri stanovení doby dvoch kalendárnych mesiacov pri povinnosti poskytnúť náhradné
voľno po vykonaní práce nadčas. Rozsah nadčasovej práce sa v zmysle smernice č. 2003/88/ES
považuje za pracovný čas a nad určitý rozsah skracuje týždenný, resp. denný odpočinok po vykonanej
práci. Neoprávneným skrátením týždenného i denného odpočinku po práci sa podľa ustálenej
judikatúry Súdneho dvora odopiera zamestnancom subjektívne právo na odpočinok v týždni, ktoré je
11
v súlade s požiadavkami článku 5 spomínanej smernice stanovené ako minimálna hranica. „Ak
členský štát pristúpi na možnosť skrátenia denného odpočinku zamestnancovi, musí byť toto skrátenie
kompenzované poskytnutím náhradného odpočinku v takom počte po sebe nasledujúcich hodín, ktorý
zodpovedá skráteniu času odpočinku ešte pred začatím ďalšej pracovnej doby. Rovnocenná doba
náhradného odpočinku sa má priznať zamestnancovi v čase, ktorý nasleduje hneď po príslušnom
12
pracovnom čase.“ Podľa aktuálnej judikatúry má byť náhradný odpočinok za vykonanú prácu nadčas
13
poskytnutý bezodkladne po vykonanej práci. Určená doba dvoch mesiacov v § 140 ods. 6 teda
priamo odporuje rozhodnutiam Súdneho dvoru Európskej únie. Poskytnutie náhradného voľna v období
dvoch mesiacov a nie bezodkladne po vykonaní práce nadčas porušuje i základný kompenzačný
princíp, keďže nenaplní zamýšľaný cieľ odpočinku a zotavenia sa po pracovnom výkone. Poskytnutie
finančného ekvivalentu je v zmysle požiadavky smernice na zabezpečenie dostatočného obdobia na
oddych a odpočinok následne absurdné.
Na dôvažok. V praxi zamestnanec dostane finančnú kompenzáciu vykonanej práce nadčas aj
keď presahuje stanovený rozsah v § 97 ZP, aj preto je priznaná finančná kompenzácia
nerealizovateľná. To by teda dostával dve finančné kompenzácie za jednu hodinu takejto práce nadčas,
ktorá presahuje rozsah stanovený v § 97 ZP alebo akúsi kombináciu dnešnej finančnej kompenzácie
a ešte poskytnutia dodatočného náhradného voľna a pracovného voľna na vzdelávanie? Stále však
zostáva nevyriešený problém s dodržiavaním prípustného týždenného priemerného rozsahu
pracovného času.
Výrazne kontroverznejšie a rozporuplnejšie ale pôsobí nová právna úprava práce nadčas pri
zohľadnení požiadaviek smernice č. 2003/88/ES na maximálne prípustný rozsah pracovného času.
Smernica v čl. 22 ods. 1 písm. a) predpokladá, že členský štát má možnosť neuplatňovať čl. 6 smernice
(48 hodinový priemerný pracovný týždeň). To však len za predpokladu zachovania všeobecných zásad
ochrany zdravia a bezpečnosti a prijatia nevyhnutných opatrení k zabezpečeniu, aby žiadny
zamestnávateľ nevyžadoval od pracovníka väčší rozsah práce než priemer 48 hodín počas 7 dní
v rámci štvormesačného referenčného obdobia, pokiaľ najprv nezískal súhlas pracovníka vykonávať
takúto prácu. Smernica jasne požaduje zachovanie priemerného 48 hodinového pracovného týždňa,
11
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ktorého prekročenie (tzv. opt – out) pripúšťa len po súhlase zamestnanca a len v rámci štvormesačného
vyrovnávacieho obdobia. Predmetnú požiadavku spĺňa iba súčasné znenie § 85a ZP. Nová právna
úprava zavedená zákonom č. 512/2011 Z. z. na základe lekárskeho memoranda ju porušuje. Nielenže
umožňuje prekročiť bez súhlasu zamestnanca stanovený rozsah 48 resp. 56 –hodinové pracovného
týždňa, ale umožňuje navyšovanie rozsahu práce nadčas v podstate bez obmedzení v oboch prípadoch
na základe jednostranného rozhodnutia zamestnávateľa. Jej nahradenie prostredníctvom poskytnutia
akéhosi náhradného voľna alebo pracovného voľna na vzdelávanie (príp. finančný ekvivalent) je len
kozmetickou náhradou zásahu do narušeného pracovnoprávneho vzťahu. Zákon č. 512/2011 Z. z. totiž
predpokladá poskytnutie napr. náhradného voľna ako kompenzáciu za prácu nadčas nad rámec § 97
ZP, v praxi však už prišlo k realizácií práce nadčas zo strany zamestnanca na základe rozhodnutia
zamestnávateľa, t. j. prišlo k porušeniu zákonom vyžadovaného limitu týždenného priemerného
pracovného času alebo limitu práce nadčas za kalendárny rok. Napriek skutočnosti, že zákonodarca
zaradil ustanovenia jednoznačne sa dotýkajúce rozsahu práce nadčas do právnej úpravy zvyšovania
kvalifikácie, nezbavuje ho to povinnosti rešpektovať požiadavky vyplývajúce zo znenia smernice.
Porušenie smernicou uvádzaných podmienok rozsahu pracovného času zakladá pre
zamestnancov možnosť domáhať sa náhrady škody za porušenie povinnosti členského štátu Európske
únie vyplývajúcej z primárneho práva. Porušenia povinnosti sa členský štát dopustí napr. nesprávnou
transpozícou smernice do vnútroštátneho práva alebo ako v uvedenom prípade, nenaplnenia cieľov
(výsledkov) smernice. Smernica č. 2003/88/ES ako sama uvádza v čl. 1 ods. 1, vymedzuje minimálne
podmienky (požiadavky) pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov (zamestnancov).
Navyše je potrebné podotknúť, že čl. 6 smernice č. 2003/88/ES bol na základe judikatúry Súdneho
dvora Európskej únie priznaný priamy účinok (zamestnanci sa môžu priamo dovolávať jeho účinkov,
14
lebo im priznáva práva uplatniteľne v konaní pred vnútroštátnymi súdmi).
4

ZÁVER
Rozhodnutia Súdneho dvoru Európskej únie sa postupne stávajú normotvorným prvkom
európskej legislatívy v oblasti právnej úpravy pracovného času. S ohľadom na právny význam
judikatúry Súdneho dvora Európskej únie v národných právnych poriadkoch je preto nevyhnutné
detailne sa jeho rozhodnutiami zaoberať a posudzovať ich prípadné dopady na vnútroštátnu legislatívu
(aj v kontexte ochrany práv subjektov pracovnoprávnych vzťahov). V kontexte európskej legislatívy by
mali byť závery rozhodnutí Súdneho dvora plne recipované do pripravovanej revidovanej smernice
o niektorých aspektoch pracovného času, keďže jej súčasné znenie za nimi významne zaostáva.
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PÁR POZNÁMOK K ZMENÁM V KOLEKTÍVNYCH
PRACOVNOPRÁVNYCH VZŤAHOCH
Vladimír Minčič
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Autor sa v predmetnom článku predovšetkým zameriava na zmeny, ktoré v odbornej a laickej
verejnosti vyvolávajú diskusiu o ich vhodnosti, pričom hlavnou časťou článku je kritika týchto zmien
a ponuka reálnych riešení problematiky, na ktorú sme sa zamerali prostredníctvom vlastných úvah „de
lege lata“ a „de lege ferenda“. V článku sa zaoberá viacerými problematickými zmenami súvisiacimi
s kolektívnym pracovným právom.
Kľúčové slová: Zákonník práce, Novela, Kolektívna zmluva, Odborový orgán, Dohoda so
zamestnaneckou radou alebo zamestnaneckým dôverníkom.
Abstract: This work focuses primarily on the changes raising public discussion of its suitability between
professionals and laymen. The main part of the work is a critique of these changes and an offer of real
solutions, on which we have focused by its own "de lege lata" and "de lege ferenda " reflection. The
work deals with problematic changes related to collective labor law.
Key words: Labor code, Amendment, Collective agreement, Unions, The agreement with Works
council and Works trustee.

1

ÚVOD

V tomto článku sa pokúsime poukázať na viaceré, podľa nášho názoru najzávažnejšie zmeny
v Zákonníku práce dotýkajúce sa kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov, ktoré spolu s novelou
vstúpili do platnosti. Naším cieľom je analyzovať jednotlivé zmeny nielen z pohľadu teórie ale aj praxe,
a poskytnúť čitateľovi komplexný a podrobný pohľad na problematiku týchto zmien, pričom za hlavnú
časť tejto práce považujeme vlastné úvahy „de lege lata“ a hlavne „de lege ferenda“, ktorých
prostredníctvom sa snažíme nielen kritizovať jednotlivé zmeny, ale zároveň ponúknuť reálne a podľa
nášho názoru v praxi aj možné riešenia, ktoré by mohli dopomôcť k upevneniu právnej stability
subjektov pracovného práva a samotného Zákonníka práce. Základom článku je analýza zmien
v kolektívnych pracovnoprávnych vzťahoch, najmä zavedenie povinnosti odborovej organizácie
preukazovať 30% odborovú organizovanosť zamestnancov zamestnávateľa, u ktorého chcú
prostredníctvom svojho odborového orgánu pôsobiť, ako aj zakotvenie úplne nového právneho inštitútu
dohody so zamestnaneckou radou alebo zamestnaneckým dôverníkom.
2

VŠEOBECNE O KOLEKTÍVNYCH VZŤAHOCH

Kolektívne pracovnoprávne vzťahy patria do súboru kolektívnych vzťahov, ktoré v zmysle § 1
ods. 1 ZP spadajú do skupiny pracovnoprávnych vzťahov spolu s ďalšími druhmi, ako napríklad vzťahy
vznikajúce na základe zákona o službách zamestnanosti, atď. Kolektívne pracovné vzťahy sú také
vzťahy, kde minimálne na jednej strane tohto vzťahu stojí kolektívny subjekt. Za kolektívny orgán môžu
na strane zamestnancov vystupovať odborové orgány, odborové zväzy, zamestnanecké rady a pod.; za
zamestnávateľov jednajú napr. zväzy zamestnávateľov a pod. „Predmetom kolektívneho pracovného
práva nie je úprava chovania jednotlivca v pracovnom procese (to je cieľom individuálneho pracovného
práva), ale vzťahy smerujúce k tvorbe priaznivých podmienok realizácie pracovného procesu všetkých
1
zamestnancov.“
Kolektívne pracovné vzťahy legislatívne upravuje nielen ZP, ale aj osobitný predpis, ktorým je
zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o kolektívnom vyjednávaní“). Tento zákon predstavuje osobitnú právnu úpravu týchto vzťahov, a to aj
napriek jeho obmedzenej pôsobnosti, keď sa v zmysle § 1 ods. 1 zákona o kolektívnom vyjednávaní
vzťahuje „de facto“ len na kolektívne vyjednávanie medzi príslušnými orgánmi odborových organizácií a
zamestnávateľmi, ktorého cieľom je uzavretie kolektívnej zmluvy. ZP sa na kolektívne pracovnoprávne
vzťahy vzťahuje len subsidiárne, teda len ako podporný právny predpis, a to aj napriek tomu, že vo
svojich ustanoveniach v desiatej časti znenia zákona upravuje pomerne rozsiahlu a konkrétnu časť
1
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týchto vzťahov od pravidiel vzniku a zániku samotných orgánov zástupcov zamestnancov, cez ich práva
a povinnosti, ako aj práva a povinnosti ich členov, až po ustanovenia o zriadení európskych
zamestnaneckých rád a pod.
„Formy kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov sú veľmi rôznorodé. Nie všetky sú upravené
pracovným právom. Celú obsahovú šírku sociálneho dialógu, v rámci ktorého sa uskutočňujú formy
kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov, ani nie je možné vtesnať do rámca právnych predpisov.
Z celého katalógu foriem kolektívnych pracovných vzťahov sú najvýznamnejšími kolektívne pracovné
2
vzťahy viažuce sa na oblasť kolektívneho vyjednávania.“
Zákonná úprava kolektívnych vzťahov vychádza z čl. 37 Ústavy SR, ktorý v odseku 1 hovorí, že
každý má právo slobodne sa združovať s inými na ochranu svojich hospodárskych a sociálnych
záujmov. „Článkom 37 sa základné práva priznávajú iba v časti ustanovení. Ide o právo slobodne sa
združovať s inými na ochranu svojich hospodárskych a sociálnych záujmov podľa čl. 37 ods. 1
a o právo na štrajk podľa čl. 37 ods. 4. Právo slobodne sa združovať s inými na ochranu svojich
3
hospodárskych a sociálnych práv sa podľa Ústavy SR priznáva každej fyzickej osobe.“
Osobitná úprava kolektívnych vzťahov nachádzajúca sa v zákone o kolektívnom vyjednávaní sa
zameriava predovšetkým na úpravu tých vzťahov, ktoré súvisia s kolektívnym vyjednávaním o znení
kolektívnej zmluvy medzi zástupcami zamestnancov (odborovým orgánom alebo zväzom)
a zamestnávateľmi, resp. zástupcami zamestnávateľov, a to podľa toho, či ide o uzatváranie
podnikových kolektívnych zmlúv alebo kolektívnych zmlúv vyššieho typu. Okrem už spomínaných
vzťahov upravuje tento zákon aj vzťahy súvisiace s právom na štrajk, ďalej obsahuje ustanovenia
týkajúce sa nezákonného štrajku, zodpovednosti za škodu v prípade nezákonného štrajku, ako aj
ďalšie pracovnoprávne nároky.
„Pri uskutočňovaní kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov ZP zakotvuje priamu a nepriamu
4
účasť zamestnancov na rozhodovaní zamestnávateľa.“ V zmysle § 229 ods. 1 ZP sa hlavnou úlohou
úpravy kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov stáva zabezpečenie spravodlivých a uspokojivých
pracovných podmienok. Na zabezpečenie týchto podmienok ZP priznáva zamestnancom možnosť
participovania, a to priamo alebo nepriamo prostredníctvom zástupcov zamestnancov, ktorými v zmysle
ZP môžu byť buď príslušný odborový orgán, zamestnanecká rada alebo zamestnanecký dôverník.
Za účelom zabezpečenia spravodlivých a uspokojivých pracovných podmienok im zákon
priznáva viaceré práva, medzi ktoré v zmysle § 229 ods. 4 ZP patrí právo na spolurozhodovanie, právo
na rokovanie, právo na informácie, právo na kontrolnú činnosť a rozhodovacia činnosť.
Okrem vyššie uvedených práv majú zamestnanci prostredníctvom svojich zastupiteľských
orgánov aj právo na kolektívne vyjednávanie, a to v zmysle § 299 ods. 6 ZP, ktoré je však obmedzené
iba na odborové orgány, čo znamená, že nie je možné, aby u zamestnávateľa zabezpečovali
zamestnanci svoje hospodárske a sociálne záujmy kolektívnym vyjednávaním, ak u zamestnávateľa
nepôsobí odborový orgán (bližšie pozri ďalej).
Čo sa týka pôsobenia jednotlivých orgánov zástupcov zamestnancov, zákon upravuje aj situácie,
ak u zamestnávateľa pôsobí popri sebe viacero týchto zástupcov, napr. odborový orgán
a zamestnanecká rada. Pre tento prípad zákon rozdelil výkon jednotlivých, vyššie vymenovaných práv
medzi tieto subjekty v § 229 ods. 7 ZP tak, že odborovej organizácii priznáva kontrolu plnenia záväzkov
vyplývajúcich z kolektívnych zmlúv, kontrolnú činnosť podľa § 149 ZP a právo na informácie, zatiaľ čo
zamestnaneckej rade priznal právo na spolurozhodovanie, rokovanie, poskytovanie informácií
a kontrolnú činnosť.
„ZP počíta aj so spoluprácou medzi zamestnaneckou radou a odborovou organizáciou. Medzi
formy spolupráce a vzájomného previazania týchto sociálnych partnerov na pracovisku a pri výkone ich
činností patrí aj možnosť členov odborovej organizácie zúčastňovať sa zasadnutí zamestnaneckej rady
5
pod podmienkou, že s tým súhlasí nadpolovičná väčšina členov tejto rady.“
ZP vo svojich ustanoveniach nemyslí na situácie, ak na pracovisku popri sebe pôsobí odborový
orgán a zamestnanecký dôverník, avšak vychádzajúc z predchádzajúceho textu môžeme povedať, že
na tieto situácie sa bude v rámci „analogia legis“ vzťahovať § 229 ods. 8 ZP, ktorý upravuje tieto vzťahy
medzi odborovým orgánom a zamestnaneckou radou.
Ako sme už uviedli vyššie, medzi subjekty kolektívnych pracovných vzťahov na strane
zamestnancov zaraďujeme najmä odborový orgán, zamestnaneckú radu alebo zamestnaneckého
dôverníka. Odborovým orgánom je v zmysle § 230 ods. 1 ZP občianske združenie podľa osobitného
predpisu. Týmto predpisom je zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov (ďalej len „zákon
o združovaní“). Tento odborový orgán nadobúda právnu subjektivitu v zmysle zákona o združovaní
zaevidovaním na Ministerstve vnútra SR. „Odborovým orgánom je orgán odborovo organizovaných
2
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zamestnancov, z čoho vyplýva, že odborový orgán nie je orgánom odborovo neorganizovaných
6
zamestnancov, aj keď pri kolektívnom vyjednávaní zastupuje záujmy všetkých zamestnancov.“
V zmysle § 32 ods. 1 zákona o kolektívnom vyjednávaní sa za odborový orgán považuje orgán, ktorý je
oprávnený vystupovať v právnych vzťahoch v mene príslušnej odborovej organizácie.
Zamestnaneckou radou sa v zmysle § 233 ods. 1 ZP rozumie orgán, ktorý zastupuje všetkých
zamestnancov zamestnávateľa, a ktorý sa môže konštituovať u zamestnávateľa s minimálne 50
zamestnancami. Zamestnanecký dôverník má rovnaké postavenie ako zamestnanecká rada, ale s tým
rozdielom, že zamestnanecký dôverník sa môže zriadiť u zamestnávateľa, ktorý má minimálne troch
a maximálne 50 zamestnancov.
„Úpravou zamestnaneckých rád (a zamestnaneckého dôverníka, pozn. autora) ZP zakotvuje
právny dualizmus v zastupovaní práv a záujmov zamestnancov. Vychádzajúc zo základnej
charakteristiky zamestnaneckej rady, ktorá je reprezentantom všetkých zamestnancov, musí byť
založenie tohto orgánu v súlade s dobrovoľnosťou. Povinné konštituovanie zamestnaneckých rád by
7
bolo v rozpore s ústavným právom na koaličnú slobodu (čl. 37 Ústavy SR, pozn. autora).“
3

O NOVELE ZP V KOLEKTÍVNYCH PRACOVNÝCH VZŤAHOCH

Tzv. veľká novela ZP, ktorá nadobudla účinnosť 1.9.2011, v rámci efektivizačných zmien
nevynechala ani kolektívne pracovné vzťahy, aj keď v porovnaní so zmenami, ktoré postihli ostatnú
časť ZP ide skôr o zmeny menšieho rozsahu a významu.
Podľa Hamuľáka pri právnej analýze zmien, ktoré priniesla novelizácia Zákonníka práce, cit.: „je
potrebné rozlišovať medzi dvoma rovinami nastávajúcich zmien. V prvom rade novela prináša čiastkové
zmeny právnej úpravy kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov v oblasti možností dohody v úprave
vzťahov medzi zamestnávateľom a zamestnancom prostredníctvom kolektívnej zmluvy a na strane
8
druhej zmeny v postavení, právach a povinnostiach zástupcov zamestnancov.“
Prvou zmenou v kolektívnych pracovných vzťahoch bola zmena § 229 ods. 8 ZP, keď sa práva,
ktoré ZP priznáva jednotlivým druhom zástupcov zamestnancov, opätovne prerozdelili medzi odborový
orgán a zamestnaneckú radu, resp. zamestnaneckého dôverníka tak, ako sme opísali vyššie.
Zákonodarca sa k tejto zmene odhodlal najmä z dôvodu vyváženia úpravy pôsobnosti zástupcov
zamestnancov, ak na pracovisku popri sebe pôsobia odborová organizácia a zamestnanecká rada. U
zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia, má všetky kompetencie zamestnanecká
rada s výnimkou kolektívneho vyjednávania. U zamestnávateľa, u ktorého pôsobí len odborová
9
organizácia, má odborová organizácia všetky kompetencie podľa § 229 ods. 4 ZP.
Druhou a značne kontroverznou zmenou bolo zavedenie povinnosti odborového orgánu
preukázať, že s jeho pôsobnosťou u zamestnávateľa súhlasí minimálne 30% všetkých zamestnancov
pracujúcich u zamestnávateľa. V súvislosti s činnosťou odborového orgánu u zamestnávateľa sa
zmenili aj podmienky týkajúce sa dojednávania podmienok v kolektívnych zmluvách. Keďže tieto zmeny
kolektívnych pracovných vzťahov považujeme za jedny z najzásadnejších, rozhodli sme sa, že sa im
budeme bližšie venovať (pozri nasledujúcu podkapitolu tohto článku).
Ďalšou, a podľa nášho názoru, aj najvýznamnejšou zmenou, ktorá sa zaviedla od 1.9.2011, je
v zmysle § 233a možnosť zamestnaneckej rady alebo zamestnaneckého dôverníka zjednať so
zamestnávateľom tzv. dohodu so zamestnaneckou radou alebo zamestnaneckým dôverníkom, ktorá by
mala „de iure“ slúžiť ako istá protiváha kolektívnym zmluvám u tých zamestnávateľov, u ktorých na
pracovisku nepôsobí odborový orgán. „De facto“ však ide iba o druh dvojstranného právneho aktu, ktorý
má podobný obsah aj charakter ako kolektívna zmluva (tejto problematike sa venujeme v poslednej
časti tejto kapitoly).
Ďalšie zmeny kolektívnych pracovných vzťahov sa týkajú najmä členstva a volieb za člena do
zamestnaneckej rady, ako aj podmienok činnosti zástupcov zamestnancov upravených v § 240 ZP.
3.1

Zmeny týkajúce sa odborového orgánu a jeho činnosti

Zmyslom a základnou úlohou odborového orgánu v pracovnoprávnych vzťahoch je kolektívne
vyjednávanie, prostredníctvom ktorého majú zamestnanci možnosť dohodnúť sa na prijateľnejších
právach, povinnostiach a pracovných podmienkach. Preto je aj každá zmena týkajúca sa tejto oblasti
pracovnoprávnych vzťahov vnímaná spoločnosťou značne citlivo a podľa nášho názoru je pri týchto

6
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zmenách potrebná naozaj úzka spolupráca všetkých sociálnych partnerov, ktorých jednoznačná zhoda
by týmto zmenám dávala dostatočnú legálnosť.
Odborový orgán reprezentuje na pracovisku zamestnávateľa odborovo združených
zamestnancov, avšak koniec - koncov svojím konaním ovplyvňuje pracovnoprávne postavenie všetkých
zamestnancov na pracovisku, nakoľko sa kolektívna zmluva, ktorej dojednanie je hlavnou úlohou
„odborov“ u zamestnávateľa, vzťahuje na všetkých zamestnancov, a nielen na tých, ktorí sú odborovo
činní.
Odborový orgán je „de iure“ aj „de facto“ jediným druhom orgánu zástupcov zamestnancov,
ktorému právne predpisy SR priznávajú právo na kolektívne vyjednávanie. „Právo na kolektívne
vyjednávanie, ako jedna z najvýznamnejších kompetencií odborových organizácií, rovnako ako aj právo
na štrajk je súčasne obsahom jednej zo základných zásad ZP. Podľa článku 10 základných zásad ZP
10
zamestnanci a zamestnávatelia majú právo na kolektívne vyjednávanie.“ Tu je však potrebné položiť
si nasledovnú otázku a snažiť sa nájsť na ňu aj relevantnú odpoveď: Kto bude garanciou ochrany práv
zamestnancov v prípade, ak u zamestnávateľa nebudú pôsobiť odborové orgány? „Najvýraznejšie sa
vyššie opísaný deficit právnej úpravy reprezentatívnosti odborových organizácií ukazuje pri zohľadnení
súčasného trendu zásadného poklesu členskej základne odborových organizácií. Hoci bude odborová
organizácia disponovať výlučným oprávnením ku kolektívnemu vyjednávaniu, jej reálna sila bude
11
marginálna.“
Aj kvôli tomuto vážnemu stavu v členských základniach sa zákonodarca rozhodol zmeniť systém
posudzovania legálnosti pôsobenia odborových organizácií na pracovisku zamestnávateľa. Doterajší
právny stav dovoľoval akejkoľvek odborovej organizácii zastupovať zamestnancov zamestnávateľa pri
kolektívnom vyjednávaní, ako aj pri ďalších právach, ktoré taká organizácia má v zmysle ZP. Základnou
a v podstate jedinou podmienkou začatia činnosti odborovej organizácie na pracovisku zamestnávateľa
bolo písomné informovanie zamestnávateľa o začatí pôsobenia organizácie na jeho pracovisku v úlohe
zástupcu zamestnancov. Súčasťou písomnej informácie doručenej zamestnávateľovi musel byť aj
zoznam členov tohto odborového orgánu. Samozrejme sekundárnymi podmienkami, o ktorých však ZP
nehovorí, sú aj jej právna subjektivita a aj to, že nesmie ísť o takú odborovú organizáciu, ktorá
zastupuje úplne inú kategóriu zamestnancov, ako sú zamestnanci u konkrétneho zamestnávateľa.
V praxi sa tieto ustanovenia aplikovali aj takým spôsobom, že odborová organizácia vyslala svojho
člena k zamestnávateľovi s písomnou informáciou o začatí pôsobenia na jeho pracovisku bez toho, aby
o tom vedeli samotní zamestnanci, ktorých mala zastupovať. V súvislosti so začatím pôsobenia
odborovej organizácie na pracovisku zamestnávateľa mal zamestnávateľ povinnosť po dohode so
zástupcami zamestnancov umožniť vstup do priestorov zamestnávateľa súvisiacich s účelom vstupu, aj
osobe, ktorá nie je zamestnancom zamestnávateľa, ak táto osoba koná v mene odborovej organizácie,
v ktorej je združený jeho zamestnanec, na účel uplatňovania práv zamestnancov. Zamestnávateľ
pritom v zmysle § 230 ods. 2 ZP nesmel brániť odborovému orgánu v jeho pôsobení na pracovisku
a zastupovaní zamestnancov, a to aj napriek faktu, že ani jeden zo zamestnancov zamestnávateľa
nebol. resp. nemusel byť členom tejto odborovej organizácie.
Novela ZP od 1.9.2011 zmenila spôsob konštituovania, resp. začiatok pôsobenia odborového
orgánu na pracovisku zamestnávateľa tak, že podľa novovytvoreného § 230 ods. 3 ZP musí
organizácia, ktorá chce u zamestnávateľa zastupovať všetkých zamestnancov preukázať, že najmenej
30 % zamestnancov zamestnávateľa je odborovo organizovaných v tejto odborovej organizácii. ZP ale
bližšie nešpecifikoval, ako, resp. akým spôsobom má odborová organizácia túto povinnosť splniť.
V zásade máme za to, že pôjde o poskytnutie písomnej informácie zo strany odborovej organizácie
zamestnávateľovi, ktorá bude obsahovať zoznam tých členov odborovej organizácie, ktorí sú zároveň
zamestnancami zamestnávateľa.
V zmysle dohovoru Medzinárodnej organizácie práce č. 87 z 9. júla 1948 o slobode združovania
a ochrane práva slobodne sa združovať je princíp slobody združovania ako prostriedku na zlepšenie
pracovných podmienok nevyhnutným stupňom k pokroku, pričom pracovníci, ako aj zamestnávatelia,
majú pri uplatňovaní práva na združovanie rovnakú štartovaciu pozíciu a bez akýchkoľvek schválení
môžu ustanoviť organizácie podľa vlastnej voľby a môžu sa stať ich členmi s jedinou podmienkou,
ktorou je to, že sa musia podrobiť jej stanovám. Dohovor v článku 9 umožňuje vnútroštátnym
zákonodarcom určiť prevzatie záruk z tohto Dohovoru v podmienkach ozbrojených síl a polície, avšak
nemožno viazať vznik právnej subjektivity organizácie zamestnávateľov alebo organizácie
12
zamestnancov na súhlas alebo predchádzajúce schválenie príslušného štátneho orgánu. Podľa
Hamuľáka sa § 230 ods. 3 ZP vymyká zo základných premís ustanovených v tomto dohovore, pričom
konštatuje, že cit.: „verejné orgány sa musia zdržať akéhokoľvek zasahovania a obmedzovania do
práva na slobodný výkon v ňom uvedených slobôd, napríklad schvaľovacích procedúr pri vzniku, zákaz
10
11
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zasahovania do vnútorných záležitostí, ako aj zákaz uplatňovania vnútorného zákonodarstva s cieľom
13
obmedzovať tieto práva a slobody."
Hamuľák ďalej tvrdí, že toto obmedzenie má za následok obmedzenie určitých práv odborovej
organizácie, a to najmä v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších
predpisov, nakoľko sa v tomto zákone priznáva každému občanovi právo slobodne sa združovať
v spolkoch, kluboch a pod., pričom toto členstvo im nemôže byť na ujmu. „V našom prípade
preukazovanie percentuálnej účasti zamestnancov u daného zamestnávateľa na účely pôsobenia
14
odborovej organizácie sa javia veľmi „nebezpečne“ pre týchto zamestnancov.“
Na tomto mieste však musíme vysloviť dôrazný nesúhlas s úvahami Mgr. Hamuľáka, keďže
podľa nášho názoru tu zákonodarca neprekročil žiadnu mieru ochrany práv občana na združovanie, ani
ho nijako neobmedzil, a to najmä z toho dôvodu, že zákonodarca v § 230 ods. 3 ZP nezakázal
pôsobenie odborovej organizácie na pracovisku zamestnávateľa, ani ho nijako neobmedzil v zmysle
ustanovení zákona o združovaní, podľa ktorého na výkon združovacieho práva nie je potrebné žiadne
štátne povolenie, čo je v tomto prípade dodržané, pretože na vznik odborovej organizácie je aj naďalej
15
potrebná iba registrácia na Ministerstve vnútra. Zákon o združovaní ďalej hovorí aj o tom, že do
činnosti a postavenia občianskych združení podľa tohto zákona (ktorými sú aj odborové organizácie)
môžu štátne orgány zasahovať len v medziach zákona, čo bolo v tomto prípade dodržané.
Sme presvedčení, že zákonodarca v tomto prípade nepochybil a touto zmenou zaviedol nový
trend týkajúci sa pôsobenia odborových organizácií, a to práve kvôli stavu, ktorý platil na území SR
doteraz, teda že zástupcom zamestnancov u zamestnávateľa mohol byť ktorýkoľvek odborový orgán,
ktorý sa u zamestnávateľa prihlásil ako prvý bez toho, aby bol aspoň jeden zo zamestnancov
zamestnávateľa, ktorých zastupoval, aj jeho aktívnym členom, resp. bez súhlasu aspoň väčšiny
zamestnancov, čo podľa nášho názoru mohlo byť paradoxne v rozpore s § 3 ods. 1 zákona
o združovaní, ktorý hovorí, cit.: „Nikto nesmie byť nútený k združovaniu, k členstvu v združeniach ani k
účasti na ich činnosti. Zo združenia môže každý slobodne vystúpiť.“
Na druhej strane musíme súhlasiť s prof. Barancovou, ktorá práve toto ustanovenie považuje
skôr za sporné a diskriminačné, a to práve z dôvodu, že táto povinnosť odborového orgánu vzniká až
potom, čo tento orgán zamestnávateľ o to požiada, a to najneskôr do 30 dní odo dňa, kedy odborová
organizácia písomne informovala zamestnávateľa o začatí svojho pôsobenia. Podľa Barancovej, cit.:
„toto ustanovenie stavia do diskriminačného postavenia na jednej strane tie odborové organizácie, ktoré
budú môcť pôsobiť u zamestnávateľa, ktorého nebude zaujímať úroveň odborovej organizovanosti jeho
zamestnancov, aj keď stupeň odborovej organizovanosti bude nižší ako 30% s inými odborovými
organizáciami, ktoré budú môcť zastupovať zamestnancov len pri preukázaní najmenej 30%
organizovanosti zamestnancov.“ Na tomto mieste musíme ešte podotknúť, že toto ustanovenie nie je
dôsledné, pretože v zásade sa môže v praxi stať, že dôjde k diskriminácii jednotlivých odborových
organizácií zo strany zamestnávateľa. ZP totiž v § 230 ods. 3 hovorí o možnosti zamestnávateľa
požiadať odborovú organizáciu o preukázanie minimálne 30% odborovej organizovanosti
zamestnancov, pričom nestanovuje povinnosť požiadať tak každú jednu odborovú organizáciu aj
napriek tomu, že je v praxi časté, že u jedného zamestnávateľa pôsobí viacero samostatných
odborových organizácií. Zamestnávateľ tak môže využiť svoje právo požiadať jednu odborovú
organizáciu o preukázanie potrebného percenta odborovo organizovaných zamestnancov a pri druhej,
ktorá u neho pôsobí, tak vôbec neurobiť. Práve preto v rámci úvah „de lege ferenda“ chceme poukázať
aj na túto stránku problematiky a zároveň navrhnúť, že najlepším spôsobom riešenia by podľa nás bolo,
ak by podmienka preukázania 30% odborovej organizovanosti zamestnancov zamestnávateľa nebola
na uvážení zamestnávateľa, ale túto podmienku by museli splniť všetky odborové organizácie, ktoré by
chceli pôsobiť u zamestnávateľa a zastupovať jeho zamestnancov.
Čo ale považujeme za sporné, a v tomto súhlasíme s Mgr. Hamuľákom, je spôsob, akým budú
odborové organizácie preukazovať potrebnú 30% odborovú organizovanosť zamestnancov
zamestnávateľa v prípade, ak chce odborová organizácia pôsobiť u zamestnávateľa. Podľa Hamuľáka
„bude veľmi otázne preukazovanie svojej „členskej základne“ vo svetle zákona č. 428/2002 o ochrane
osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane údajov“).“ Zamestnávateľ
totiž nie je oprávnený na to, aby poznal mená svojich odborovo organizovaných zamestnancov. Tu sa
preto prikláňame k názoru prof. Barancovej, ktorá odporúča, cit.: „Pretože zamestnávateľ nie je
oprávnený poznať mená radových členov odborovej organizácie, tak odborovým organizáciám za
daného právneho stavu treba odporúčať, aby zákonom požadovaný stupeň odborovej organizovanosti
16
preukázali zamestnávateľovi inak.“ Tento faktický stav by mohol v praxi prerásť do stavu, keď bude
mať zamestnávateľ informácie o všetkých svojich zamestnancov, ktorí sú odborovo organizovaní, čo ho
13

HAMUĽÁK, J.: Analýza vybraných inštitútov pracovného práva vo svetle novelizácie Zákonníka práce.
HAMUĽÁK, J.: Analýza vybraných inštitútov pracovného práva vo svetle novelizácie Zákonníka práce.
§ 1 ods. 2 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov.
16
BARANCOVÁ, H.: Zákonník práce. Komentár, s. 230.
14
15

- 236 -

môže viesť až k rozviazaniu pracovného pomeru s takýmito zamestnancami akýmkoľvek spôsobom. ZP
totiž týmto zamestnancom neposkytuje ochranu tak, ako to je v prípade členov odborového orgánu,
ktorí zastupuje zamestnancov na pracovisku. V zmysle § 240 ods. 6 ZP hovorí, cit.: „zástupcovia
zamestnancov nesmú byť za plnenie úloh vyplývajúcich z výkonu svojej funkcie zamestnávateľom
znevýhodňovaní ani inak postihovaní.“ Ďalším ochranným ustanovením je aj nasledujúci odsek toho
istého ustanovenia § 240 ods. 7 ZP, v zmysle ktorého je zamestnanec, ktorý pôsobí ako člen orgánu
zástupcov zamestnancov je počas funkčného obdobia ako aj šiestich mesiacov po jeho skončení
chránený proti opatreniam, ktoré by ho mohli poškodzovať vrátane skončenia pracovného pomeru, a
ktoré by boli motivované jeho postavením alebo činnosťou, nehovoriac o tom, že v prípade ak by chcel
zamestnávateľ dať takémuto zamestnancovi výpoveď, alebo s ním okamžite skončiť pracovný pomer,
musí si najprv v zmysle § 240 ods. 8 ZP vyžiadať predchádzajúci súhlas od týchto zástupcov
zamestnancov (odborového orgánu).
V rámci úvah „de lege ferenda“ navrhujeme, aby sa v prípade, že ZP nešpecifikuje povinnosť
odborovej organizácie spôsob dokazovania 30% odborovej organizovanosti zamestnancov na
pracovisku, rozšírila ochrana, ktorú ZP poskytuje členom odborového orgánu pôsobiaceho na
pracovisku zamestnávateľa na všetkých (aj radových) členov odborovej organizácie. Na druhej strane si
uvedomujeme, že takýto názor je svojím spôsobom svojský a kontroverzný, a pokiaľ by sa naozaj tento
návrh zmenil v právny stav „de lege lata,“´, tak by to rozvírilo vysokú nespokojnosť zamestnávateľov,
preto by oveľa vhodnejším riešením tejto patovej situácie bola už spomínaná špecifikácia
preukazovania zoznamu 30% odborovo organizovaných zamestnancov takým spôsobom, aby nebol
porušovaný zákon o ochrane osobných údajov. V zmysle § 3 zákon o ochrane osobných údajov sa
osobnými údajmi rozumejú, cit.: „údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou
osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného
identifikátora alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú,
fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.“ Túto zmenu je ale
potrebné vykonať takým spôsobom, ktorým by bol vyhovujúci obom stranám, nakoľko si ale myslíme,
že v prípade určovania údajov, ako sú vek, prípadne pohlavie zamestnancov, nebude povinnosť
dokázania 30% odborovej organizovanosti naplnená, a na druhej strane zamestnávateľ má podľa nás
možnosť zistiť o ktorých zamestnancov ide v každom prípade, keďže disponuje všetkými potrebnými
informáciami o svojich zamestnancov, na základe ktorých ich môže kedykoľvek presne identifikovať.
Z vyššie naznačeného vyplýva, že bude veľmi ťažké pre zákonodarcu tento problém upraviť tak, aby sa
v praxi nemohlo stať, že takýto zamestnanci budú diskriminovaný zamestnávateľom za svoje členstvo
v odborovej organizácii.
3.2

Dohoda so zamestnaneckou radou alebo zamestnaneckým dôverníkom

Ďalšou z nášho pohľadu ako aj z pohľadu odborníkov z právnych kruhov významnou zmenou
v kolektívnych pracovnoprávnych vzťahoch je možnosť zamestnaneckej rady alebo zamestnaneckého
dôverníka upraviť pracovné podmienky zamestnancov výhodnejšie ako ich upravuje ZP
v novovytvorenom inštitúte tzv. „Dohode so zamestnaneckou radou alebo zamestnaneckým
dôverníkom.“
Zákonodarca sa prostredníctvom tohto právneho inštitútu rozhodol riešiť dlhodobý problém,
ktorý bolo v praxi čoraz častejšie možné evidovať a to ten, keď zamestnanci nemali možnosť upraviť si
práva a povinnosti medzi nimi a zamestnávateľom ak na pracovisku nepôsobil odborový orgán. „V
týchto prípadoch nebolo možné uzatvárať kolektívnu zmluvu a teda zamestnanci, ktorý nemali zriadený
príslušný odborový orgán, si nemohli práva, ktoré mali ich „kolegovia“ na iných pracoviskách a u iných
17
zamestnávateľov prostredníctvom ich odborových orgánov uplatňovať.“ Zákonodarca sa preto v §
233a rozhodol umožniť zamestnancom dohodnúť si pracovné podmienky v takom rozsahu, ako to ZP
dovoľuje v kolektívnej zmluve v dohode so zamestnaneckou radou alebo zamestnaneckým dôverníkom.
Takáto možnosť zamestnancov na úpravu ich pracovných podmienok je možná len v prípade ak na
pracovisku zamestnávateľa nepôsobí žiaden odborový orgán, ktorého povinnosťou by bolo dohodnúť
tieto podmienky v kolektívnej zmluve. Nevýhodou tohto druhu dohody je to, že nároky, ktoré si
zamestnanecká rada v dohode dojedná neplatia generálne na všetkých zamestnancov, ale len v tom
rozsahu v akom sa následne premietnu do obsahu pracovnej zmluvy. ZP však v § 233a ods. 3
zakotvuje zamestnávateľovi povinnosť, ktorá spočíva v tom, že zamestnávateľ nemôže pri návrhu
pracovnej zmluvy alebo jej zmeny zamestnancovi ponúknuť menej výhodné podmienky, na akých sa
dohodli v dohode so zamestnaneckou radou alebo zamestnaneckým dôverníkom. Z uvedeného ale
máme v rámci úvah „de lege lata“ za to, že pokiaľ by sa zamestnanecká rada dohodla so
17
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zamestnávateľom na obsahu dohody, v ktorej by si napr. výhodnejšie upravili niektoré pracovné
podmienky, ako ich upravujú ustanovenia ZP, a následne by sa tieto podmienky nepremietli do
pracovnej zmluvy, platila by aj napriek uzatvorenej dohode so zamestnaneckou radou zákonná úprava
týchto podmienok, a nie výhodnejšia úprava vyjednaná v tejto dohode.
„Právny model takejto dohody „sui generis“, ktorá na jednej strane má plniť funkciu kolektívnej
zmluvy a na druhej strane nie je prameňom práva a v nej obsiahnuté záväzky týkajúce sa pracovných
podmienok včítane mzdových podmienok nie je možné súdne uplatniť v celom rozsahu, ale len
v rozsahu dohodnutom v pracovnej zmluve, vyplýva okrem iného z právnej skutočnosti, že z hľadiska
uplatniteľnosti práv v nej obsiahnutých nie je možné takúto dohodu považovať za rovnocennú
s kolektívnou zmluvou, ktoré je pokiaľ ide o jej normatívnu časť prameňom práva a nároky vyplývajúce
18
z jej normatívnej časti možno uplatniť na súde rovnako, ako keby boli ustanovené zákonom.“
Na margo dohody so zamestnaneckou radou alebo zamestnaneckým dôverníkom chceme
podotknúť, že v zásade zákonodarcovu snahu o vyplnenie prázdneho miesta v právnej úprave
a odstránenia neistoty tých zamestnancov, na pracovisku ktorých nepôsobí odborový orgán,
prostredníctvom tejto formy dohody považujeme za naozaj prospešnú, a máme zato, že ide o právny
inštitút, ktorý môže byť koniec – koncov na prospech nielen zamestnancom ale aj zamestnávateľovi ako
takému, avšak na druhej strane musíme zákonodarcovi vyčítať najmä jeho neodborný a nie príliš
precízny prístup k formovaniu právnej úpravy tejto dohody, keď vôbec v ZP nerieši procesné aspekty
vyjednávania o obsahu dohody medzi zamestnaneckou radou a zamestnaneckým dôverníkom
a zamestnávateľom ako aj to, že neupravil všetky potrebné náležitosti s dohodou spojené, tak ako je to
v prípade kolektívnych zmlúv, resp. absolútne nerieši situáciu celkovej alebo čiastkovej neplatnosti
pracovnej zmluvy, v ktorej by sa dohodli menej výhodné pracovné podmienky ako sa dojednali
v dohode. Na tomto mieste musíme súhlasiť s prof. Barancovou, ktorá na k tejto problematike podotýka,
že cit.: „Na druhej strane na rozdiel od vzťahu kolektívnej zmluvy a pracovnej zmluvy, ktorá je
postihnutá neplatnosťou v rozsahu, v akom zakotvuje menej výhodné podmienky pre zamestnanca ako
kolektívny zmluva, chýba sankcia tohto druhu pre prípad, ak by pracovná zmluva obsahovala menej
19
výhodné podmienky ako dohoda podľa § 233a.“
Aj v nadväznosti na uvedené, ale aj na fakt, že zákonodarca neupravil procesnú stránku dohody
so zamestnaneckou radou alebo zamestnaneckým dôverníkom, je podľa nášho názoru úplne legálne
konštatovať nakoľko sa môže takáto dohoda považovať za právne relevantnú a v nadväznosti nato aj
vyvolávajúcu právne účinky. ZP totiž vôbec nerieši situáciu, ak dôjde k sporu pri vyjednávaní o obsahu
dohody so zamestnaneckou radou alebo zamestnaneckým dôverníkom. V zmysle § 229 ods. 6 ZP majú
totiž zamestnanci právo na kolektívne vyjednávanie len prostredníctvom odborového orgánu. Tu je
potrebné konštatovať to, že na tomto mieste nie je možné toto ustanovenie vykladať v zmysle „analogie
legis“ a na vyjednávanie o obsahu dohody so zamestnaneckou radou následne použiť procesnoprávnu
normu, teda zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní. Následne je potrebné dodať to, že
v prípade sporu medzi zamestnaneckou radou alebo zamestnaneckým dôverníkom a zamestnávateľom
o obsahu dohody nebudú môcť využiť právo na štrajk, tak ako je to pri kolektívnom vyjednávaní, a ani
zamestnávateľ nebude mať právo na výluku. V zásade sa v praxi pri vyjednávaní obsahu dohody
zamestnanecká rada alebo zamestnanecký dôverník so zamestnávateľom môžu dostať do patovej
situácie, kde ani jedna ani druhá strana nebudú môcť presadiť svoje požiadavky, ak druhá strana
nebude chcieť. V načrtnutom kontexte je preto potrebné poukázať na následnú zbytočnosť celého
právneho inštitútu dohody so zamestnaneckom radou alebo zamestnaneckým dôverníkom ako takej,
a to aj napriek nášmu vyššie zmienenému názoru, že tento inštitút má svoje „racio“, a že oceňujeme
zákonodarcovu snahu aj takýmto spôsobom riešiť medzery v práve, keďže celá právna úprava okolo
tohto druhu dohody stojí na ochote zamestnávateľa rokovať o prípadných výhodnejších pracovných
podmienkach ako sú zákonom určené štandardy, čo je podľa nášho názoru v dnešnej ekonomickej
situácii absolútne nepriechodné. V zmysle uvedeného sme presvedčení, že zákonodarca dohodu so
zamestnaneckou radou alebo zamestnaneckým dôverníkom neberie príliš vážne, resp. že s jej právnou
úpravou si nedal veľa práce, čo okrem iného podčiarkuje aj fakt, že v dôvodovej správe k novele ZP nie
je o tomto právnom inštitúte ani zmienka.
V súvislosti s našimi vlastnými úvahami „de lege ferenda“ by sme v nasledujúcej časti tejto
podkapitoly chceli predostrieť náš pohľad na danú problematiku ako aj navrhnúť prípadné zmeny
v právnej úprave, ktoré by pomohli odstrániť neistotu súvisiacu s dohodou so zamestnaneckou radou
alebo zamestnaneckým dôverníkom, aspoň trochu túto dohodu priblížiť k postaveniu kolektívnej zmluvy
ako takej.
Prvou a zároveň základnou zmenou je zavedenie určitých procesných noriem, ktoré by
zakotvovali povinnosť zamestnávateľa rokovať so zamestnaneckou radou alebo zamestnaneckým
dôverníkom o obsahu dohody. V rámci toho preto navrhujeme konkrétnu zmenu § 233a ZP, kde by
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zákonodarca vložil nový odsek, z ktorého by zamestnávateľovi vyplývala povinnosť minimálne rokovať
o obsahu dohody so zamestnaneckou radou alebo zamestnaneckým dôverníkom na požiadanie týchto
zástupcov zamestnancov. Odmietnutie, resp. nesplnenie povinnosti zamestnávateľa rokovať so
zástupcami zamestnancov by bola následne už postihované v zmysle zákona o inšpekcii práce
peňažnou sankciou zo strany inšpekcie práce za porušovanie pracovnoprávnych predpisov. Možnosť
účastníkov rokovania dospieť k dohode by tým pádom bola zosilnená, keďže pri súčasnom stave
právnej úpravy „de lege lata“ zamestnávateľ môže požiadavku zástupcov zamestnancov na rokovanie
o obsahu dohody hneď zamietnuť a to bez akéhokoľvek vysvetlenia a následných sankcií.
V rámci našich úvah „de lege ferenda“ máme za to, že zákonodarca by v prípade dohody so
zamestnaneckou radou alebo zamestnaneckým dôverníkom mohol pristúpiť k zvýšeniu jej významu aj
takým spôsobom, že by zmenil platné ustanovenia ZP, v ktorých ZP priznáva právo dohodnúť sa
účastníkom kolektívnych vzťahov na špecifických pracovných podmienkach zamestnancov len
kolektívnej zmluve, ktorá je výsledkom kolektívneho vyjednávania medzi odborovým orgánom
a zamestnávateľom. „De lege lata“ totiž v rámci novelizačných zmien zákonodarca ponechal trvanie
skúšobnej doby v rozsahu troch kalendárnych mesiacov maximálne, pričom zaviedol novú skúšobnú
dobu v dĺžke šiestich kalendárnych mesiacov u vedúcich zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti
štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu a vedúceho zamestnanca, ktorý je v priamej
riadiacej pôsobnosti tohto vedúceho zamestnanca. Zároveň ale konštituoval nové ustanovenie § 45
ods. 5 ZP, v ktorom sa hovorí, že aj napriek stanoveným maximálnym dĺžkam trvania skúšobnej doby,
sa v kolektívnej zmluve môže dohodnúť aj dlhšie trvanie skúšobnej doby a to až na hranici šiestich
mesiacov u normálnych zamestnancov a deviatich mesiacov u vedúcich zamestnancov. A práve
v tomto ustanovení ZP je podľa nášho názoru priestor pre zvýšenie vážnosti dohody so
zamestnaneckou radou alebo zamestnaneckým dôverníkom, keď by sa táto možnosť predĺženia
skúšobnej doby nad zákonom stanovené hranice zakotvila aj pre tieto dohody. Podobným spôsobom je
možné následne upraviť aj § 62 ods. 9 ZP, ktorý pojednáva o možnosti v kolektívnej zmluve vymedziť
okruh zamestnancov, s ktorými je možné v pracovnej zmluve dohodnúť rozsah peňažnej náhrady za
nezotrvanie počas plynutia výpovednej doby u zamestnávateľa odchylne ako je ustanovené v odseku 8,
najviac však v sume násobku výpovednej doby, počas ktorej zamestnanec nezotrval u zamestnávateľa,
a sumy priemerného mesačného zárobku zamestnanca. A v neposlednom rade je priestor pre túto istú
zmenu aj v § 83a ods. 9 ZP, ktorý hovorí o tom, že v kolektívnej zmluve je možné vymedziť okruh
zamestnancov, s ktorými možno dohodnúť konkurenčnú doložku, dobu jej trvania, minimálnu mieru
primeranej peňažnej náhrady podľa odseku 4 a obmedzenie najvyššej sumy peňažnej náhrady podľa
odseku 5 § 83a ZP.
Na záver tejto podkapitoly o dohode so zamestnaneckou radou alebo zamestnaneckým
dôverníkov chceme len opätovne zdôrazniť, že zákonodarcova snaha vyplniť medzery v právnej úprave
vyjednávania výhodnejších pracovných podmienok pre zamestnancov, v prípadoch ak
u zamestnávateľa nepôsobí odborový orgán prostredníctvom dohody so zamestnaneckou radou alebo
zamestnaneckým dôverníkom, je podľa nášho názoru úplne na mieste avšak na to, aby právny stav „de
iure“ bol v súlade so stavom „de facto“ je potrebné, aby zákonodarca vykonal ešte niekoľko čiastkových
zmien v právnej úprave a to aj napriek tomu, že si uvedomujeme závažnosť týchto zmien ako aj to, že
zamestnanecký rada, resp. zamestnanecký dôverník nemajú na základe ZP právnu subjektivitu, tak ako
ju právne predpisy priznávajú odborovému orgánu, resp. odborovej organizácii.
4

ZÁVER

Pracovnoprávne vzťahy a právne inštitúty s nimi spojené svojou povahu priamo zasahujú do
osobného spoločenského a ekonomického postavenia fyzickej osoby - zamestnanca, ale aj fyzickej
alebo právnickej osoby – zamestnávateľa. Právnymi následkami, ktoré na nich nadväzujú majú
tendenciu výrazne ovplyvniť život jednotlivca ako takého, a práve preto je každá zmena v týchto
právnych vzťahov spoločensky vnímaná pod prísnym drobnohľadom, a prediskutovávanými na rôznych
významných aj menej významných diskusných fórach.
„A priori“ máme za to, že každá zmena nielen v pracovnoprávnych, ale aj v právnych vzťahoch
dotýkajúcich sa sociálneho zabezpečenia musí byť robená s mimoriadnom opatrnosťou, nakoľko
právne následky, ktoré niektoré zmeny vyvolávajú majú povahu niekedy až „zničujúcu“ pre tie subjekty
práva, ktorých sa tieto zmeny dotýkajú.
Do pozornosti čitateľa by sme chceli dať najmä naše úvahy „de lege ferenda“ spojené s možnými
legislatívnymi riešeniami súvisiacimi so zmenami v kolektívnych pracovnoprávnych vzťahoch
dotýkajúcich sa najmä zavedenia povinnosti odborovej organizácie preukazovať 30% odborovú
organizovanosť a zlepšenia legislatívneho postavenia dohody so zamestnaneckou radou alebo
zamestnaneckým dôverníkom.
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POSÚDENIE SÚČASNÉHO SYSTÉMU KOMPENZÁCIÍ ZA VÝCVIK
PODĽA JUDIKATÚRY SÚDNEHO DVORA EURÓPSKEJ ÚNIE
Andrej Poruban
Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Abstrakt: Kauza francúzskeho futbalistu Oliviera Bernarda je ďalším zo série európskej športovej
judikatúry týkajúcej sa voľného pohybu pracovníkov ako základného pilieru jednotného trhu. Pätnásť
rokov po zemetrasení, ktoré nastalo po rozhodnutí vo veci belgického futbalistu Jean-Marc Bosmana,
aktuálny prípad prináša nový pohľad na interpretáciu voľného pohybu profesionálnych športovcov a
nadväzuje na miesto, v ktorom Súdny dvor Európskej únie v Bosmanovi skončil. Príspevok analyzuje
dané rozhodnutie a interpretuje jeho závery, ktoré však neprinášajú odpoveď na riešenie tréningových
kompenzácií z pohľadu súčasných pravidiel Medzinárodnej federácie futbalových zväzov.
Kľúčové slová: šport, futbal, voľný pohyb pracovníkov, Bosman, tréning mladých hráčov, náklady na
výchovu, kompenzácia, Medzinárodná federácia futbalových zväzov.
Abstract: The case of French footballer Olivier Bernard is another of European sports jurisprudence on
the free movement of workers as a fundamental pillar of the Single Market. Fifteen years after the
earthquake which has occurred after the judgment in case of Belgian footballer Jean-Marc Bosman, a
recent case sets new view on interpretation of free movement of professional sportsmen and following
on the place where The Court of Justice of the European Union in Bosman was done. This paper
concerns the judgment and interpretes its conclusions. However, the results do not provide solutions of
the training compensation in the view of current rules of the International Federation of Association
Football.
Key words: sport, football, free movement od employee, Bosman, training of young players, training
costs, compensation, International Federation of Association Football.
1

ÚVOD
1

Podstatu a význam skúmaného „prirodzeného pokračovanie prípadu Bosman“ stručne objasnila
vo svojom inšpiratívnom stanovisku generálna advokátka Eleanor Sharpston: „Pre nadaných mladých
hráčov znamená objavenie hľadačmi talentov a poskytnutie prípravy (t. j. zmluvy o výchove) s dobrým
klubom magický kľúč otvárajúci bránu k profesionálnej kariére. Skôr či neskôr sa však sen futbalovej
slávy nevyhnutne spojí s menej sentimentálnou realitou získavania čo najvyššieho zárobku, ktorý môže
dosiahnuť počas časovo obmedzenej kariéry profesionálneho hráča v klube, ktorý je ochotný ponúknuť
najlepšie ohodnotenie. Kluby zároveň pochopiteľne neradi vidia, keď ‘ich’ najlepšie mladé nádeje, do
výchovy ktorých značne investovali, vábia iné kluby. Pokiaľ je výcvikový klub malý a relatívne chudobný
a záujemcom je klub veľký a oveľa bohatší, predstavujú takéto praktiky skutočnú hrozbu (ekonomického
2
i športového) prežitia menšieho klubu.“
2

3

KOLNOSTI PRÍPADU
Sedemnásťročný Bernard podpísal v roku 1997 pracovnú zmluvu na určitú dobu troch rokov,
účinnú od 1. júla, s jedným z najúspešnejších francúzskych klubov Olympique Lyonnais. V tom čase
bolo zamestnávanie futbalistov upravené Chartou profesionálneho futbalu na sezónu 1997–1998
Francúzskeho futbalového zväzu (Charte du football professionnel for the 1997 – 1998 season of the
Fédération française de football). Podľa jej čl. 23 patril Bernardovi status mladého hráča (joueur espoir).
Išlo o osobitnú kategóriu nádejných futbalistov vo veku od 16 do 22 rokov. Za to, že klub zabezpečoval
tréning a športový rast, bol oprávnený od talentovaných hráčov požadovať uzavretie prvej riadnej
zmluvy. Olympique Lyonnais využil túto možnosť a pred vypršaním pôvodnej zmluvy o výchove ponúkol
svojmu hráčovi uzatvorenie nového jednoročného profesionálneho kontraktu s účinnosťou od 1. júla
2000 s ročnou odmenou 53.357,16 EUR. V prípade, že futbalista odmietol podpísať zmluvu, nesmel po
dobu troch nasledujúcich rokov prestúpiť do iného francúzskeho klubu bez písomného súhlasu klubu, v
ktorom bol trénovaný. Ak však klub neponúkol profesionálnu zmluvu, futbalista mohol podpísať kontrakt
1
HENDRICKX, F. The Bernard-Case and Training Compensation in Professional Football. In European Labour Law Journal. 2010, č.
3, s. 397.
2
Návrhy generálnej advokátky Sharpston doručené dňa 16. júla 2009, bod 1.
3
C-325/08 Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) zo 16. marca 2010 vo veci Olympique Lyonnais SASP proti Olivier Bernard a
Newcastle UFC.
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s klubom podľa svojho výberu a pôvodnému klubu sa nemuselo uhradiť žiadne výchovné. Olivier
Bernard, nespokojný s navrhovanou odmenou, neakceptoval predloženú hráčsku zmluvu a rozhodol sa
vyskúšať šťastie v zahraničí. V auguste 2000 prestúpil do anglického Newcastle UFC ako voľný hráč,
4
pričom francúzsky klub nedostal žiadnu úhradu nákladov vynaložených na jeho výchovu.
V relevantnom období francúzsky Športový zákonník (Code du Sport) ani Charta neobsahovali
5
žiadne pravidlá vzťahujúce sa na kompenzáciu materského klubu, ak futbalista odmietol zaň hrať.
Olympique Lyonnais však využil možnosť podať proti nádejnému hráčovi žalobu na náhradu škody za
porušenie zmluvných záväzkov podľa čl. L. 122-3-8 francúzskeho Zákonníka práce (Code du Travail),
ktorý zakotvoval, že pracovnú zmluvu na dobu určitú je možné predčasne skončiť dohodou, inak len
v prípade hrubej nedbanlivosti alebo vyššej moci. Ak došlo k zrušeniu zmluvy zo strany zamestnávateľa
iným spôsobom, mal zamestnanec nárok na náhradu škody najmenej vo výške mzdy, ktorú by dostal,
keby zmluva trvala počas dohodnutej doby. Naopak, ak ukončil zmluvu zamestnanec, zamestnávateľ
6
mal nárok na náhradu škody zodpovedajúcu utrpenej ujme.
Francúzsky klub na Pracovnom súde (Conseil de prud’hommes) v Lyone podal žalobu, ktorou sa
domáhal náhrady škody od Oliviera Bernarda a solidárne tiež od jeho nového zamestnávateľa
Newcastlu UFC. Požadovaná suma predstavovala sumu 53.357,16 EUR, ktorú by hráč získal počas
jedného roka, keby uzavrel ponúknutú zmluvu. Prvostupňový súd rozhodol, že futbalista jednostranne
porušil pracovnú zmluvu a uložil žalovaným spoločne a nerozdielne zaplatiť náhradu škody vo výške
22.867,35 EUR.
Odvolací súd (Cour d’appel) so sídlom v Lyone mal na vec odlišný pohľad a rozsudok súdu
prvého stupňa zrušil, lebo povinnosť hráča podpísať profesionálnu zmluvu s klubom, ktorý ho vychoval,
súčasne zahrňuje súvisiaci zákaz uzavrieť takú zmluvu s futbalovým klubom z iného členského štátu,
čo je porušením článku 45 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
Nespokojný žalobca podal proti rozhodnutiu odvolacieho súdu opravný prostriedok na kasačný
7
súd (Cour de cassation), ktorý vo veci rozhodoval v poslednej inštancii. Podľa názoru tohto súdu
Charta síce neobsahuje formálny zákaz mladým hráčom uzavrieť profesionálnu zmluvu s klubom z
iného členského štátu, ale môže ho odradiť od jej uzavretia, ak bude povinný nahradiť škodu. Na druhej
strane súd odkazuje na rozhodnutie vo veci Bosman, podľa ktorého môže byť takáto povinnosť
odôvodnená oprávneným záujmom klubu ponechať si hráča, ktorého si vychoval. Súd priznal, že spor
vyvoláva ťažkosti s výkladom čl. 45 ZFEÚ, konanie prerušil a položil Súdnemu dvoru prejudiciálne
8
otázky :
„1. Odporuje zásade voľného pohybu pracovníkov stanovenej v článku [45 ZFEÚ] ustanovenie
vnútroštátneho práva, podľa ktorého môže byť joueur espoir, ktorý po uplynutí obdobia svojej
výchovy uzavrie profesionálnu hráčsku zmluvu s klubom z iného členského štátu Európskej
únie, uložená povinnosť zaplatiť náhradu škody?
2. Predstavuje v prípade kladnej odpovede na prvú otázku nevyhnutnosť podpory náboru a
výchovy mladých profesionálnych hráčov legitímny cieľ alebo naliehavý dôvod všeobecného
záujmu, ktorý môže odôvodniť takéto obmedzenie?“
3

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA

Súdny dvor najprv stál pred posúdením, či pravidlá Zmluvy o fungovaní Európskej únie sú vôbec
aplikovateľné aj na tento spor. Musel tiež preveriť, či existuje obmedzenie voľného pohybu, a zistiť jeho
prípadné odôvodnenie.
3.1

Obmedzenie voľného pohybu

Touto stručnou časťou rozsudku poukazuje SD EÚ na vlastnú predchádzajúcu rozhodovaciu
činnosť. Pri otázke obmedzujúceho charakteru režimu kompenzácie nedošlo k odchýleniu od
4

Bernard, body 3-4 a 7-9.
Oficiálna slovenská jazyková verzia rozsudku prekladá pojem compensation ako odškodnenie, ale aj ako náhrada škody, čo je
podľa nás nepresné a zavádzajúce, lebo náhrada škody (damages) je v tomto prípade používaná tiež, pričom tento inštitút má iný
obsahový význam. Takisto pojem odškodnenie viac evokuje náhradu ujmy v majetkovej sfére ako náhradu nákladov vynaložených na
výchovu a tréning mladých športovcov. Vzhľadom na tieto sémantické rozdiely budeme anglické compensation používať v preklade
kompenzácia, alebo náhrada nákladov za výcvik.
6
Podobné ustanovenia o zodpovednosti za predčasné skončenie zmluvy a náhrade škody obsahujú aj iné právne systémy členských
štátov Európskej únie. Týkať sa môžu viacerých typov pracovných zmlúv, ale najmä tých, ktoré sa uzatvárajú na určitú dobu.
Náhrada škody, za ktorú zodpovedá zamestnanec, môže byť vypočítavaná na rôznych princípoch, či už na základe zostatkovej
hodnoty zmluvy, alebo paušálnej sumy.
7
Bernard, body 10 až 13.
8
Bernard, bod 16.
5
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zaužívaného postupu uplatňovaného v starších kauzách týkajúcich sa voľného pohybu neamatérskych
športovcov. Napriek dynamickým zmenám a ťažkostiam určenia hranice medzi ekonomickými
a neekonomickými aspektmi, ktoré v športe nastali počas viac ako tridsať rokov od prípadu Walrave,
použil osvedčenú formulu, že „vzhľadom na ciele Únie, výkon športu spadá do práva Únie v rozsahu,
9
v akom predstavuje hospodársku činnosť“ . Odmeňovanú športovú aktivitu futbalistu podradil pod výkon
práce, ktorá spadá do pôsobnosti článku 45 ZFEÚ. Súdny dvor pripomenul priamy horizontálny účinok
daného článku, ktorý platí nielen na konanie verejných orgánov, ale môže sa vzťahovať aj na pravidlá
10
prijaté inými osobami, ktoré sa zameriavajú na kolektívnu úpravu práce vykonávanej za mzdu. Charta
profesionálneho futbalu na sezónu 1997–1998 prijatá Francúzskym futbalovým zväzom mala štatút
celoštátnej kolektívnej zmluvy, lebo bola predpisom orientovaným na spoločnú úpravu zárobkovej
11
činnosti v krajine, a preto nebol dôvod na jej vylúčenie z pôsobnosti Zmluvy.
Hoci sa pravidlá vzťahujú na prestupy medzi klubmi v tom istom štáte, a uplatňujú sa nezávisle
na štátnej príslušnosti, sú spôsobilé obmedziť právo hráčov, ktorí chcú vykonávať svoju činnosť v inom
členskom štáte, preto Súdny dvor, rovnako ako predtým vnútroštátny kasačný súd, uznal, že systém,
„podľa ktorého je joueur espoir po ukončení obdobia svojej výchovy povinný uzavrieť svoju prvú
profesionálnu hráčsku zmluvu s klubom, ktorý ho vychoval, lebo inak mu hrozí, že bude musieť klubu
12
zaplatiť náhradu škody, môže odradiť tohto hráča od výkonu svojho práva voľného pohybu“ . Okrem
toho dal za pravdu aj francúzskemu klubu, že čl. 23 Charty explicitne nezakazuje podpísať zmluvu s
klubom v inom členskom štáte, ani nediskriminuje na základe štátnej príslušnosti. Napriek tomu
skonštatoval, že „predsa len robí výkon tohto práva menej lákavým. V dôsledku toho uvedený systém
predstavuje obmedzenie voľného pohybu pracovníkov, ktorý je vo vnútri Únie zabezpečený na základe
13
článku 45 ZFEÚ“ . Vzhľadom na tento rozbor odpoveď na prvú otázku znie, že „článku 45 ZFEÚ
neodporuje systém, ktorý na účely uskutočnenia cieľa spočívajúceho v podpore náboru a výchovy
mladých hráčov zaručuje kompenzáciu klubu, ktorý hráča vychoval, v prípade, keď mladý hráč uzavrie
po ukončení obdobia svojej výchovy profesionálnu hráčsku zmluvu s klubom z iného členského štátu,
pod podmienkou, že tento systém je spôsobilý zaručiť uskutočnenie uvedeného cieľa a nejde nad
14
rámec toho, čo je nevyhnutné na jeho dosiahnutie.“
3.2

Odôvodnenie obmedzenia voľného pohybu pracovníkov a proporcionalita

Po identifikovaní existencie obmedzenia sa Súdny dvor v druhej časti presunul k zložitejšiemu
problému. Musel posúdiť, či obmedzenie je ešte prípustné, alebo už bez dôvodu prekračuje nevyhnutný
rámec, inými slovami, či francúzske pravidlá môžu byť odôvodnené naliehavými potrebami vo
všeobecnom záujme. Súdny dvor opätovne využil osvedčený analytický rámec pre zdôvodnenie
obmedzenia voľného pohybu podľa ktorého skúmané opatrenia musia spĺňať štyri podmienky. Musia
byť (i) aplikované nediskriminačným spôsobom; (ii) opodstatnené naliehavými potrebami vo
všeobecnom záujme; (iii) vhodné na zabezpečenie dosiahnutia cieľa, ktorý sledujú a (iv) nesmú
15
presahovať to, čo je potrebné na dosiahnutie tohto cieľa. V súvislosti s profesionálnym športom
stanovil, že „vzhľadom na značný spoločenský význam športovej činnosti a najmä futbalu v Únii treba
cieľ spočívajúci v podpore náboru a výchovy mladých hráčov uznať ako legitímny“ . Potvrdil, že takto
vypracovaný koncept ochrany rozvoja mládeže zasluhuje pozornosť. Samozrejme, nejde o žiadnu
prevratnú novinku. SD EÚ tento cieľ identifikoval a uznal už v prípade Bosman, konkrétne v zásadnom
bode 106, podľa ktorého „vzhľadom na značný spoločenský význam športovej činnosti a najmä futbalu
v Únie treba uznať, že ciele spočívajúce v zabezpečení rovnováhy medzi klubmi ochranou istej rovnosti
príležitostí a neistoty výsledkov, ako aj v podporovaní angažovania a výchovy mladých hráčov, sú
legitímne“. Stál však pred otázkou, či otázny francúzsky systém prejde testom proporcionality.
V tejto pasáži sa už prvýkrát spomínajú osobitné charakteristiky športu. Takáto zmienka nie je
16
novinkou v jazyku Súdneho dvora. Novým prvkom, ktorý „treba vziať do úvahy“ pri podpore
spoločenskej a výchovnej funkcie športu a najmä futbalu, je však výslovný priamy odkaz na čl. 165
9

Bernard, bod 27. Súdny dvor spravil miernu formálnu úpravu. Na rozdiel od predchádzajúcich prípadov vypadla zmienka „v zmysle
článku 2 Zmluvy“, pretože počas konania vstúpila do platnosti Lisabonská zmluva, ktorá od 1. decembra 2009 vymazala čl. 2.
Bernard, bod 30; Bosman, bod 82.
11
Súdny dvor rešpektoval bod 8 návrhov generálnej advokátky, podľa ktorej Charta mala povahu kolektívnej zmluvy pre dané
odvetvie.
12
Bernard, bod 35.
13
Bernard, body 36 a 37.
14
Bernard, bod 49. V tejto časti Súdny dvor nepovažoval za dôležité rozlišovať medzi športom a inými sektormi a je zrejmé, že
nasledoval generálnu advokátku, konkrétne bod 30 jej návrhov: „Špecifické charakteristiky športu vo všeobecnosti, a futbalu zvlášť,
sa mi nezdajú byť najdôležitejšie pri posúdení, či ide o zakázané obmedzenie voľného pohybu.“
15
Pozri rozsudok Súdneho dvora z 31. marca 1993 vo veci C 19/92 Dieter Kraus proti Land Baden-Württemberg, bod 32 a rozsudok
Súdneho dvora z 30. novembra 1995 vo veci C-55/94 Reinhard Gebhard proti Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di
Milano, bod 37.
16
Bernard, bod 40.
10

- 243 -

17

odsek 1, druhý pododsek Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Explicitnou zmienkou nového
športového článku, hoci skutkový stav veci vznikol ešte pred dátumom nadobudnutia platnosti
Lisabonskej zmluvy, získava rozhodnutie nový širší rozmer európskej športovej politiky. Súdny dvor
nebol povinný odkazovať na Zmluvy platnú len štyri mesiace. I keď zrejme pri aplikácii európskeho
práva na šport nový článok nespôsobí revolúciu, nebola táto poznámka určite náhodná a má dôležitý
18
význam.
Téme proporcionality a odôvodnenia obmedzenia voľného pohybu Súdny dvor venoval viac
pozornosti ako prvej časti. V štyroch postupných krokoch sa pustil do preskúmania systému týkajúceho
tréningu nádejných futbalistov. Po prvé, v zhode s predchádzajúcou konštantnou judikatúrou uznal, že
„perspektíva, že futbalové kluby získajú náhradu za výchovu hráčov, povzbudzuje tieto kluby
19
k vyhľadávaniu talentov a zabezpečovaniu výchovy mladých hráčov“ . Takéto chápanie poplatkov
získaných pri transferoch je presvedčivé najmä v súčasnej ekonomickej situácii, ale SD EÚ opomína
podstatný fakt, že investície do rozvoja mládežníckeho športu slúžia predovšetkým k budovaniu
vlastného seniorského teamu. Ustavičné vyhľadávanie mladých hráčov zaisťuje klubom prežitie
a jednoduchšie fungovanie v pro futoro. Možné poplatky za obdobie výchovy, ktoré pripadajú do úvahy
pri prestupoch hráčov, sú pri organizovaní tréningového procesu dôležité, ale nie sú primárnou
motiváciou pre kluby. Hoci podstatná väčšina profesionálnych klubov, vrátane účastníkov
prejudiciálneho konania, funguje na báze obchodných spoločností a tie by určite radi videli vyrovnanie
svojich nákladov týkajúcich sa tréningu a výchovy aj v plusových číslach.
V druhom kroku Súdny dvor správne pripomína, že „zisky klubov, ktoré vychovávajú hráčov,
z investícií uskutočnených na tento účel majú totiž neistú povahu, keďže tieto kluby znášajú náklady
týkajúce sa všetkých mladých hráčov, ktorých naberú a potom vychovávajú, niekedy aj niekoľko rokov,
zatiaľ čo len časť týchto hráčov pokračuje po skončení ich výchovy v profesionálnej kariére, či už
20
v rámci klubu, ktorý ich vychoval, alebo v inom klube“ . Je nesporné, že príjmy z investícii do výchovy
mladých športovcov majú náhodný charakter, pretože sa nedá s istotou predpovedať koľko hráčov
a ktorí presne po absolvovaní kompletného tréningového juniorského programu uzatvoria profesionálnu
zmluvu. Kluby spravidla poskytujú tréningy veľkej skupine hráčov počas dlhšieho obdobia, pričom nie je
možné spoľahlivo prognózovať ich budúcnosť. V skutočnosti len málo z nich bude hrať futbal na
vrcholovej úrovni. Podľa niektorých optimistických prepočtov pripadne v priemere na jedného
21
úspešného hráča desať tých, ktorí sa nepresedia.
V ďalšom, treťom, kroku upozorňuje, že „náklady sú vynaložené na výchovu mladých hráčov
zvyčajne len čiastočne kompenzované výnosmi, ktoré môžu títo hráči počas obdobia výchovy priniesť
22
klubu, v ktorom výchovu absolvujú“ .
Po štvrté a na záver svojej úvahy SD EÚ uvádza, „ak by za týchto podmienok kluby, ktoré
vychovávajú hráčov, nedokázali dosiahnuť návratnosť takto vynaložených nákladov v prípade, že hráč
po ukončení svojej výchovy uzavrie profesionálnu hráčsku zmluvu s iným klubom, mohlo by ich to
odrádzať od investícií do výchovy mladých hráčov. To platí najmä pre malé kluby poskytujúce výchovu,
ktorých investície do náboru a výchovy mladých hráčov na miestnej úrovni majú podstatný význam pre
23
naplnenie spoločenskej a výchovnej funkcie športu“ . Samozrejme, posledná veta neplatí
v absolútnom význame. Mnoho menších futbalových klubov na lokálnej úrovni naozaj realizuje sociálnu
a kultúrnu úlohu športu v spoločnosti, ale je potrebné pripomenúť, že veľa miestnych klubov sa na
presadzovaní týchto funkcií nepodieľa vôbec.
Z týchto štyroch krokov vyplýva, že systém stanovujúci zaplatenie kompenzácie za tréning
v prípade, že mladý hráč uzavrie po ukončení svojho výcviku zmluvu s klubom, ktorý ho nevychoval,
možno in principio odôvodniť cieľom spočívajúcim v podpore náboru a výchovy mladých hráčov. „Taký
systém však musí byť skutočne spôsobilý dosiahnuť uvedený cieľ a byť vo vzťahu k nemu primeraný,
pričom sa musia vziať do úvahy náklady vynaložené klubmi na výchovu tak budúcich profesionálnych
24
hráčov, ako aj hráčov, ktorí sa profesionálnymi hráčmi nikdy nestanú.“ Hoci tieto slová sú mierne

17

Čl. 165 odsek 1, druhý pododsek Zmluvy o fungovaní Európskej únie: „Únia prispieva k podpore európskych záležitostí týkajúcich
sa športu, pričom zohľadňuje jeho osobitnú povahu, jeho štruktúry založené na dobrovoľnosti, ako aj jeho spoločenskú a vzdelávaciu
úlohu.“
18
KEANE, B.: Olympique Lyonnais SASP v Olivier Bernard and Newcastle United FC (C-325/08). International Sports Law Review,
London, 2011, č. 1, s. 6.
19
Bernard, bod 41; Bosman, bod 108.
20
Bernard, bod 42; Bosman, bod 109.
21
Pozri bližšie BLANPAIN, R. The Legal Status of Sportsmen and Sportswomen under International, European and Belgian National
and Regional Law. The Hague : Kluwer law international, 2003. s. 52.
22
Bernard, bod 43.
23
Ibid, bod 44. Slová o spoločenskom význame športu čiastočne pripomínajú Vyhlásenie o športe, pripojené k Amsterdamskej
zmluve, v ktorom sa zdôrazňuje osobitosť amatérskeho športu, a ktorý neskôr, v roku 2001, našiel svoje miesto aj vo Vyhlásení
z Nice o športe.
24
Bernard, bod 45.
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25

odlišné od formulácie prijatej generálnou advokátkou
a viac sa približujú k stručnej analýze
26
prevedenej v Bosmanovi , svedčia o naplnení rovnakého zámeru. Vo vývoji však badať určitý posun. V
prvom prípade argumentácia, že transferový systém bol navrhnutý tak, aby riešil úsilie klubov pri
27
angažovaní a výchove mladých hráčov, nepresvedčila sudcov dostatočne. Naopak, v ostatnom spore
sú poplatky už považované za vyhovujúce. Súdny dvor nasledoval podstatu návrhov generálnej
advokátky, podľa ktorej posudzované pravidlá „zaručujú, aby kluby neodrádzala od náboru a výchovy
mladých hráčov perspektíva, že ich investícia do výchovy sa použije v prospech niektorého iného klubu
28
bez toho, aby získali akúkoľvek náhradu“ .
Na základe týchto všetkých skutočností dospel SD EÚ k záveru, že „pre predmetný systém vo
veci samej je príznačné, že klubu, ktorý hráča vychoval, sa vypláca nie náhrada za výchovu, ale
náhrada škody, za ktorú zodpovedá dotknutý hráč z dôvodu porušenia svojich zmluvných záväzkov
a ktorej výška je určovaná nezávisle od skutočných nákladov vynaložených na výchovu uvedeným
29
klubom“ . Z rovnakého dôvodu ani francúzska vláda nepodržala klub a nebránila vnútroštátne
predpisy. lebo systém nezodpovedá požiadavkám proporcionality. Okrem toho stanovená výška bola
30
určená na základe vyhodnotenia založeného na kritériách, ktoré neboli vopred známe. Olympique
Lyonnais požadoval pôvodne 53.357,16 EUR, čo sa podľa návrhu na začatie konania o predbežnej
otázke rovnalo odmene, ktorú by Olivier Bernard získal počas jedného roka, ak by uzavrel ponúknutú
zmluvu. Pracovný súd znížil za nešpecifikovaných okolností znížil túto sumu na 22.867,35 EUR. Avšak
ani ex ante určený spôsob kalkulácie vôbec nemusí odrážať skutočné náklady spojené s tréningom
mladých športovcov, ak ich výsledkom by boli príliš veľké čiastky, lebo i tie môžu mať negatívny vplyv
31
na výkon práva voľného pohyb, ktorý by mohli robiť menej príťažlivý. Súdny dvor Európskej únie so
zreteľom na tieto úvahy poskytol národnému súdu odpoveď na druhú otázku, že „na zaručenie
uskutočnenia uvedeného cieľa nie je nevyhnutný systém, ako je predmetný systém vo veci samej,
podľa ktorého môže byť joueur espoir, ktorý po ukončení obdobia svojej výchovy uzavrie profesionálnu
hráčsku zmluvu s klubom z iného členského štátu, uložená povinnosť náhrady škody, ktorej výška
32
nezávisí od skutočných nákladov na výchovu.“
4 PRAVIDLÁ MEDZINÁRODNEJ FEDERÁCIE FUTBALOVÝCH ZVÄZOV UPRAVUJÚCE ŠTATÚT
A PRESTUP HRÁČOV
Rozhodnutím bol odmietnutý neprimeraný francúzsky režim, ktorý bol tvorený kombináciou
Charty a Zákonníka práce. V rozhodnom čase ešte nejestvovali univerzálne normy pre prestupy hráčov,
ktoré by riešili aj investície klubov do výchovy a vzdelávania mladých futbalistov. Systém vo veci samej
je dnes už nahradený novým režimom vychádzajúcim z Pravidiel upravujúcich štatút a prestup hráčov
(Regulations on the Status and Transfer of Players), prijatými Medzinárodnou federáciou futbalových
zväzov (Fédération Internationale de Football Association – FIFA) dňa 5. júla 2001 a účinnosť
33
nadobudli dňa 1. septembra 2001. Francúzska Charta profesionálneho futbalu nasledovala ich vzor a
34
involvuje porovnateľné predpisy aj pre vnútroštátne transfery. Bernard potvrdil, že náhrady za tréning
sú legitímne, ale rozhodnutie sa explicitne nevzťahuje na nové FIFA pravidlá, ktoré nadobudli platnosť
dňa 1. septembra 2001. Napriek tomu, že viaceré zúčastnené strany mali veľký záujem, aby „Súdny

25

AG Sharpston, bod 52: „Keďže iba v prípade menšiny vychovávaných hráčov sa preukáže, že majú v profesionálnom futbale
následnú trhovú hodnotu, pričom sa musí vychovať výrazne vyšší počet hráčov na to, aby táto menšina bola objavená, kluby by boli
odradené od investovania do výchovy, ak by sa pri určovaní primeranej kompenzácie brali do úvahy iba náklady na výchovu
jednotlivého hráča. Je preto vhodné, aby klub zamestnávajúci hráča, ktorý bol vychovaný iným klubom, zaplatil kompenzáciu
predstavujúcu relevantný podiel na celkových nákladoch na výchovu tohto iného klubu.“
26
Podľa bodu 109 náhrady za prestup, profesionálny rast a výcvik „nezávisia od skutočných nákladov vynakladaných klubmi na
výchovu tak budúcich profesionálnych hráčov, ako aj tých hráčov, ktorí sa profesionálnymi hráčmi nikdy nestanú“.
27
V zmysle bodov 108 a 109 rozhodnutia Bosman perspektíva vyberania „náhrad za prestupy, profesionálny rast alebo výcvik
hráčov“ nemôže byť „rozhodujúcim faktorom podpory angažovania a výchovy mladých športovcov a ani primeraným prostriedkom
financovania týchto činností, najmä v prípade malých klubov“.
28
AG Sharpston, bod 46.
29
Bernard, bod 46.
30
Bernard, bod 47.
31
Nepriamo sa tejto témy dotkol aj generálny advokát v prípade Bosman Lenz v bode 237 svojich návrhov: „Navyše nemožno vážne
tvrdiť, že hráč, ktorý napríklad prestúpil za sumu jeden milión ECU, spôsobil bývalému klubu náklady na tréning rovnajúce sa takejto
obrovskej sume.“ (ECU bola košová menová jednotka krajín Európskych spoločenstiev slúžiaca na zúčtovanie medzinárodných
operácií, ktorú bola dňa 1. januára 1999 nahradená eurom.)
32
Bernard, bod 50.
33
Nové predpisy obsahovali súbor zásad týkajúcich sa inter alia ochrany maloletých, kompenzácie za výcvik futbalistov do dvadsaťtri
rokov, či zmluvnej stability neskôr boli niekoľkokrát zmenené, ale základný princíp zostal rovnaký. Bližšie k prípravám Pravidiel
upravujúcich štatút a prestup hráčov a ich zneniu PARRISH, R. Sports law and policy in the European Union. Manchester :
Manchester university press, 2003. s. 138-149.
34
V súčasnosti článok L. 211-5 Športového zákonníka stále stanovuje, že zmluvy o profesionálnej výchove môžu vyžadovať, aby
vychovávaný po ukončení výchovy uzavrel pracovnú zmluvu s klubom, ktorý ho vychoval, na dobu nepresahujúcu tri roky.
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35

dvor odsúhlasil pravidlá, ktoré sú v súčasnosti platné“ , ten však aktuálne predpisy nebral do úvahy a
neposkytol žiadne záruky ich legality.
36
Aktuálne uplatňované Pravidlá upravujúce štatút a prestup hráčov, sú vystavané na piatich
pilieroch: (i) dodržiavanie zmluvnej stability medzi profesionálnymi futbalistami a klubmi (kapitola IV.,
články 13 až 18); (ii) ochrana neplnoletých (kapitola VI., čl. 19); (iii) rozhodovanie sporov (kapitola VIII.,
čl. 22 až 25); (iv) tréningová kompenzácia (kapitola VII., čl. 20 a Príloha 4) a (v) mechanizmus solidarity
(kapitola VII., čl. 21 a Príloha 5).
Systém tréningovej kompenzácie je rozpracovaný nasledovne:
-

-

-

-

-

Kompenzácia za výchovu sa zaplatí tréningovému klubu (klubom) hráča, keď podpíše
svoju prvú profesionálnu zmluvu a vždy, keď prestúpi ako profesionál do konca sezóny
jeho 23. narodenín. Povinnosť zaplatiť kompenzáciu vzniká bez ohľadu na to, či
37
k prestupu došlo počas, alebo na konci zmluvy hráča.
Výcvik a výchova sa uskutočňuje vo veku medzi 12. až 23. rokom hráča. Kompenzácia je
splatná podľa všeobecného pravidla až do veku 23. rokov za výcvik dosiahnutý k 21. roku
veku, pokiaľ nie je zjavné, že hráč skončil obdobie výcviku pred dovŕšením 21. roku veku.
V uvedenom prípade sa kompenzácia zaplatí až na konci sezóny, v ktorej hráč dovŕšil 23
rokov, ale výpočet bude vychádzať z rokov medzi 12. rokom a vekom, pri ktorom bude
38
stanovené, že hráč už ukončil svoj výcvik.
Za účelom výpočtu kompenzácie za náklady na trénovanie a výchovu majú zväzy pokyn
zadeliť svoje kluby do maximálneho počtu štyroch kategórii v súlade s finančnými
investíciami klubov do trénovania hráčov. Náklady tréningu sú stanovené pre každú
kategóriu a zodpovedajú sume, ktorá je potrebná pre výcvik jedného hráča za jeden rok
vynásobená priemerom ‘hráčsky faktor’, ktorý sa stanoví ako pomer hráčov, ktorí musia
39
byť trénovaní na vychovanie jedného profesionálneho hráča.
Náklady na tréning, ktoré sa aktualizujú ku koncu každého kalendárneho roka, sú pre
kluby členských zväzov UEFA stanovené pre:
1. kategóriu na 90.000 EUR
2. kategóriu na 60.000 EUR
3. kategóriu na 30.000 EUR
40
4. kategóriu na 10.000 EUR.
Ak dôjde k prestupu profesionála pred uplynutím jeho zmluvy, každý klub, ktorý sa podieľal
na jeho výchove a výcviku, získa časť kompenzácie, ktorá sa zaplatila jeho bývalému
41
klubu (príspevok solidarity).

S prihliadnutím na tézy prijaté v Bernardovi sa takéto nastavenie javí ako primerané, lebo
podporuje perspektívu klubov získať náhradu, ak vychovajú hráča, ktorý sa stane vrcholovým
futbalistom a počíta sa aj s nákladmi vynaloženými na výcvik tých, ktorí sa profesionálmi nikdy nestanú.
FIFA pravidlá nepotláčajú investície do náboru mladých športovcov a prispievajú aj k naplneniu
spoločenskej a výchovnej funkcie. Pozitívnym znakom je aj skutočnosť, že výpočet náhrady, ktorú
uhrádza budúci klub, je založený na kritériách, ktoré sú vopred známe a sú uplatňované celosvetovo,
pričom sa primerane a solidárne zohľadňuje prínos všetkých klubov, ktoré sa podieľali na výchove. Ich
jednoduchá aplikácia ukazuje, že maximálna čiastka za výchovu v rámci Európskeho hospodárskeho
42
priestoru môže byť vypočítaná až na 580.000 EUR. Takáto výška náhrady nie je zanedbateľná a
pripúšťame, že môže byť považovaná za prezlečený transferový poplatok. Avšak ide iba o zlomok súm
za aké v súčasnosti prestupujú špičkový športovci. Na základe koncízneho rozboru sa nám javí, že
medzinárodný kompenzačný systém uplatňovaný vo futbale je vhodným na dosiahnutie cieľov

35

AG Sharpston, bod 61.
Pravidlá
upravujúce
štatút
a
prestup
hráčov
(verzia
z roku
2007)
anglický
originál
dostupný
na
<http://www.fifa.com/mm/document/affederation/administration/01/06/30/78/statusinhalt_en_122007.pdf>,
slovenský
preklad
dostupný na <http://www.futbalsfz.sk/fileadmin/user_upload/Dokumenty/Normy_SFZ/3-fifa-pravidl%C3%A1-upravuj%C3%BAce%C5%A1tat%C3%BAt-a-prestup-hr%C3%A1%C4%8Dov.doc>.
37
Článok 20 Pravidiel.
38
Článok 1, ods. 1 Prílohy 4.
39
Článok 4 Prílohy 4.
40
Obežník
FIFA
č.
1264
(Circular
FIFA
no.
1264)
z 19.
mája
2011.
Dostupné
na
internete
<http://www.fifa.com/mm/document/affederation/administration/01/43/76/84/zirkularnr.1264regulationsonthestatusandtransferofplayers-categorisationofclubsandregistrationperiods.pdf>.
41
Článok 21.
42
4 roky x 10.000 EUR (kat. 4) + 6 rokov x 90.000 EUR (kat. 1) = 580.000 EUR. (Podľa Čl. 5 ods. 3 Prílohy 4 tréningová
kompenzácia pre veľmi mladých hráčov medzi 12. a 15. narodeninami sa zakladá na nákladoch výcviku a výchovy klubov kategórie
4).
36
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zameraných na podporu vzdelávania mládeže a prikláňame sa k názoru, že „FIFA má dôvody byť
43
opatrne optimistická“ , lebo jej zásady sú zlučiteľné s európskym právom voľného pohybu.
4

ZÁVER
44

Rozsudok Bernard, ako nový „skúšobný kameň športovej politiky Európskej únie“ , je zatiaľ
posledným príspevkom do regulácie vzťahu práva Európskej únie a športu, ktorý nadväzuje na princípy
zavedené v rozhodnutí Jean-Marc Bosmana a potvrdzuje, že otázky vzťahujúce sa na voľný pohyb
pracovníkov stále zohrávajú dôležitú úlohu v športe. Súdny dvor v ňom potvrdil, že kompenzácie za
výchovu a výcvik mladých hráčov sú legitímne a v súlade s únijným právom, avšak futbalový svet si
stále nemôže byť istý, či aktuálne platné Pravidlá upravujúce štatút a prestup hráčov pokrývajúce aj
náhrady za tréning sú s ním v súlade. Do budúcnosti preto nemôžeme vylúčiť ďalšie rozhodnutie
Súdneho dvora, ktorého predmetom budú in concreto terajšie predpisy Medzinárodnej federácie
futbalových zväzov.
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NÁHRADA NEMAJETKOVÉM UJMY SPÔSOBENEJ TRESTNOU
ČINNOSŤOU
Zuzana Šimová
Univerzita Pavla Jozefa Šafária, Právnická fakulta
Abstrakt: Autorka sa v práci zaoberá zodpovednosťou za škodu, ako jednou z tých oblastí
súkromného práva, o ktorej sa vedú búrlivé diskusie. Samostatné čiastkové témy v rámci inštitútu
náhrady škody predstavuje otázka náhrady nemateriálne, to znamená nemajetkovej
ujmy
poškodeného. Právna terminológia, radí nemajetkovú ujmu do kategórie obsahu náhrady škody. Čo
vyjadruje, aká škoda sa hradí, či majetková, či nemajetková, priama alebo nepriama, skutočná alebo
ušlý zisk. Okrem obsahu náhrady škody sa autorka venuje rozsahu náhrady škody, ktorý vyjadruje, do
akej výšky sa hradí škoda, na ktorej náhradu má poškodený právo. Okrem obsahu a rozsahu náhrady
škody pozná súkromnoprávna teória ešte pojem spôsob náhrady škody, ktorým vyjadruje, či sa škoda
uhrádza v peniazoch, či v podobe naturálnej reštitúcie. Nemajetková ujma sa spravidla uhrádza
v peniazoch. Takisto obsahom, ako vyplýva z názvu sa autorka venuje náhradou škody
v občianskoprávnom a takisto trestnoprávnom meradle.
Kľúčové slová: zodpovednosť, škoda, majetková, nemajetková ujma, priama škoda, nepriama škoda
Abstract:The author of the work deals with the liability, as one of the areas of private law, which is kept
heated debate. Separate sub-topics within the Institute of damages is a question of immaterial
compensation, non-pecuniary damage damaged. Legal terminology, advises non-pecuniary damage to
the content categories of damages. Reflecting what shame is paid, or property, or non-pecuniary, direct
or indirect, real or lost profits. In addition to the content of damages, the author addresses the extent of
damages, which expresses, in what amount to pay the damage for which compensation has corrupted
the right. In addition to the content and extent of damages even know the concept of private law theory
way of compensation, which reflects whether the damage is paid in cash or in kind in the form of
restitution. Non-pecuniary damage is usually paid in cash. It also contains, as its name implies, the
author pays damages in a civil and also criminal scale.
Key words: liability, damage, property, non-pecuniary damage, direct damage, indirect damage
1.

Úvod

Všeobecná zodpovednosť za škodu a prípady osobitnej zodpovednosti upravené Občianskym
zákonníkom a inými zákonmi vytvárajú systém občianskoprávnej zodpovednosti za škodu. Ide o
zodpovednosť fyzických osôb alebo právnických osôb, ktoré spôsobili škodu iným osobám, pokiaľ na
ich zodpovednosť vzhľadom na konkrétny vzťah subjektu zodpovedajúceho za škodu k poškodenému
alebo vzhľadom na porušenie určitých povinností, v dôsledku čoho došlo k spôsobeniu škody inej
osobe, netreba aplikovať ustanovenia iného zákona o zodpovednosti za škodu.
Osobitná zodpovednosť za škodu, ktorá vzniká na základe Zákonníka práce medzi
zamestnávateľom a zamestnancom (§ 177 a nasl. ZP), resp. na základe Obchodného zákonníka, kde je
osobitne upravené spôsobenie škody na základe porušenia povinností z obchodného záväzkového
vzťahu (§ 373 až 387 OBZ), alebo na základe porušenia ďalších povinností ustanovených v iných
ustanoveniach Obchodného zákonníka (pozri § 757 OBZ). Prípady osobitnej zodpovednosti môžu byť
upravené aj v ďalších právnych predpisoch. Pokiaľ v týchto predpisoch nie sú ustanovené osobitné
podmienky zodpovednosti, treba na tieto prípady zodpovednosti aplikovať § 420 OZ o všeobecnej
zodpovednosti za škodu.
2.

Vymedzenie pojmu zodpovednosť za škodu

V občianskom práve rozpoznávame jednotlivé predpoklady, ktoré sú nevyhnutné na vznik
zodpovednosti za škodu:
1.Protiprávny úkon alebo udalosť
2.Vznik škody
3.Príčinná súvislosť
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4.Zavinenie
Protiprávny úkon je úkon fyzickej alebo právnickej osoby, ktorý je v rozpore s objektívnym
právom. Protiprávny úkon spočíva buď v konaní alebo nekonaní. Protiprávnosť spočíva v tom, že
k porušeniu objektívneho práva došlo nezávisle od vedomia a vôle, toho kto sa spôsobenú ujmu
zodpovedá. Dôkazné bremeno týkajúce sa protiprávneho úkonu či protiprávneho stavu zaťažuje vždy
46
postihnutého.
Právna teória takisto hovorí o okolnostiach, ktoré protiprávnosť vylučujú.
1.Plnenie zákonnej povinnosti
2.Výkon práva
3.Svojpomoc
4.Konanie v nutnej obrane
5.Konanie v krajnej núdzi
6.Súhlas poškodeného
Druhým z predpokladov na vznik škody v občianskom práve je vznik škody. Občianske právo
odlišuje škodu v niekoľkých formách. V občianskom práve škodou rozumieme majetkovú ujmu, ktorú je
možné vyjadriť respektíve ohodnotiť peniazmi- Občianske právo takisto rozlišuje aj nemajetkovú ujmu,
ktorá je nahrádzaná v morálnom zadosťučinení, ale niekedy je možné ju takisto vyčísliť v peniazoch.
Táto náhrada v peniazoch slúži len na zmiernenie následkov, ktoré nastali vo sfére nemajetkovej.
V rámci zodpovednosti za škodu je túto ujmu možné odškodniť v súvislosti zo škodou na zdraví.
Základné triedenie škody spočíva na triedenie na skutočnú škodu a inú škodu. Ďalších triedením
je rozlišovanie škody na zdraví a škody na majetku. V súvislosti so škodou na zdraví sa odškodňuje aj
nemajetková ujma. Je to ujma na zdraví ale nezabúdajúc aj ujma na psychickom zdraví človeka.
V rámci náhrady škody , ujmy, na zdraví priznáva Občiansky zákonník, poškodenému aj právo na
primerané jednorazové zmiernie nemajetkovej ujmy, spočívajúc vo vytrpených bolestiach. Zásah do
nemajetkovej sféry môže nastať aj inému, ako priamo poškodenému.
Ďalším predpokladom vzniku zodpovednosti za škodu je príčinná súvislosť. Inak povedané
kauzálny nexus, medzi protiprávnym úkonom, protiprávnym stavom a vznikom škody. Zodpovednosť
v danom prípade nastane len vtedy ak je splnená podmienka, že medzi protiprávnym konaním
a vzniknutou škodou, vznikne vzťah. Toto je predmetom dokazovania a zisťovania. Forma zavinenia má
však svoj význam pri určení miery účasti na spoločnej zodpovednosti, pri určení rozsahu zodpovednosti
a pri možnosti použitia práva moderácie podľa § 450. .
Zavinenie je posledným predpokladom vzniku zodpovednosti za škodu, ktorý sa však vyžaduje len pri
subjektívnej zodpovednosti. Pri výklade tohto pojmu vychádzame z Trestného zákona a to § 15 a 16,
kde Trestný zákon rozlišuje úmysel a nedbanlivosť. Následne definuje jednotlivé znaky úmyslu a to na
úmysel priamy a úmysel nepriamy. Nedbanlivosť Trestný zákon delí na vedomú a nevedomú.
Vyššie spomínané rozlišovanie je pre občianske právo dôležité z niekoľkých hľadísk:
•
•
•
•
3.

Občianske právo spája vznik zodpovednosti len s určitou formou zavinenia a to s úmyslom
Význam z hľadiska rozsahu náhrady škody
Forma zavinenia má význam aj z hľadiska objektívnej premlčacej doby
47
Takisto v názoroch na rozlišovanie úmyslu a nedbanlivosti
Spôsob a rozsah náhrady škody

Pod pojem obsah náhrady škody je možné rozumieť, akú škodu, či už majetkovú alebo
nemajetkovú ujmu má škodca poškodenému uhradiť
Tu sa opäť dostávame k rozlišovaniu na čom bola škoda spôsobená:
• Majetku
• Zdraví
Rozsah náhrady škody tvorí, výška, objem, alebo koľko má škodca poškodenému uhradiť.
Rozsah náhrady škody môže súd výnimočne podľa § 450 so zreteľom na osobitosti prípadu, primerane
znížiť. V tomto prípade sa uplatní princíp zmiernenia – moderácia náhrady škody. Predpoklady, ktoré
zníženia náhrady škody spočívajú v tom, že:
a) Ide o prípad hodný osobitného zreteľa
b) Nesmie ísť o škodu spôsobenú úmyselne
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Za prípad osobitného zreteľa možno považovať stav, keď došlo ku škode, z osobných
a majetkových pomerov fyzickej osoby, ktorá škodu spôsobila, ako aj z pomerov fyzickej osoby, ktorá
sa stala poškodenou. V tomto prípade však nemožno postupovať čisto mechanicky a škodu podľa
uváženia znižovať. Takisto je dôležitý fakt, že znížením náhrady škody, z povahy veci vylučuje v plnom
rozsahu zbaviť zodpovedný subjekt povinnosti hradiť. Pokiaľ ide o rozsah náhrady škody, zákon
48
ustanovuje, že má byť primerané.
Od sudcovského moderačného práva je potrebné odlišovať prípad limitácie rozsahu náhrady
49
škody dohodou strán, ktorá však prichádza do úvahy až po vzniku práva na náhradu škody.
Pokiaľ ide o ujmu nemajetkovej povahy, tá sa odškodňuje inak ako majetková škoda.
V zmysle § 11 Občianskeho zákonníka (ďalej len „OZ“) má fyzická osoba právo na ochranu svojej
osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, svojho mena a
50
prejavov osobnej povahy.
4.

Vymožiteľnosť práva náhrady nemajetkovej ujmy prostredníctvom Občianskeho práva

Prostriedkami súdnej ochrany osobnosti človeka sú (1)
návrh na upustenie od neoprávneného zásahu (tzv. negatórna žaloba),
návrh na odstránenie následkov zásahov (tzv. reštitučná žaloba)
51
návrh na poskytnutie primeraného zadosťučinenia (tzv. satisfakčná žaloba).
Uvedené prostriedky súdnej ochrany môžu byť uplatnené samostatne alebo kumulatívne.
OZ zabezpečuje v ustanovení § 11 pre celú oblasť občianskeho práva ochranu osobnosti každej
fyzickej osoby formou všeobecnej úpravy – generálnej klauzuly. Medzi spomínané osobnosti môžeme
zaradiť, život, zdravie, občiansku česť, ľudskú dôstojnosť, súkromie, meno a prejavy osobnej povahy,
ktorých ochranu je potrebné v oblasti občianskeho práva zaistiť pred inými subjektmi s rovným právnym
postavením. Z toho vyplýva, že občianskoprávna ochrana jednotlivých hodnôt osobnosti fyzickej osoby
52
nie je obmedzená iba na hodnoty výslovne uvedené. v zákone. Fakultatívny výpočet chránených
zložiek osobnosti obsiahnutých v § 11 OZ poukazuje aj J. Svoboda, ktorý uvádza, že popri práve na
ochranu života, zdravia, občianskej cti, svojho mena a prejavov osobnej povahy možno sem zaradiť aj
právo na ochranu osobnej slobody, osobného súkromia, svojej podoby, pseudonymu atď.
Generálna klauzula ochrany osobnosti obsiahnutá v ustanovení § 11 Občianskeho zákonníka
bola prispôsobená Listine základných práv a slobôd zákonom č. 509/1991 Zb. účinným od 1. januára
1992. Zákonné znenie hovorí, že fyzická osoba má právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a
zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, svojho mena a prejavov osobnej povahy.
•
•
•

53

Podľa § 15 Občianskeho zákonníka po smrti fyzickej osoby patrí uplatňovať práva na ochranu
osobnosti manželovi a deťom a ak ich niet, jej rodičom.
Z ustanovenia § 13 ods. 1 Občianskeho zákonníka vyplýva, že fyzická osoba má právo najmä sa
domáhať, aby sa upustilo od neoprávnených zásahov do práva na ochranu jej osobnosti, aby sa
odstránili následky týchto zásahov a aby jej bolo dané primerané zadosťučinenie.
Podľa § 13 ods. 2 Občianskeho zákonníka pokiaľ by sa nezdalo postačujúce zadosťučinenie podľa ods.
1 najmä preto, že bola v značnej miere znížená dôstojnosť fyzickej osoby, alebo jej vážnosť v
spoločnosti, má fyzická osoba tiež právo na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch.
Ustanovenie § 13 Občianskeho zákonníka, upravujúce právne prostriedky ochrany osobnosti,
bolo do Občianskeho zákonníka zavedené novelou vykonanou zákonom č. 87/1990 s účinnosťou od
29. marca 1990. Dovtedy po prijatí zákona č. 40/1964 Zb. síce figurovala ochrana osobnosti a súd
mohol priznať dotknutej osobe aj primerané zadosťučinenie, ale len vo forme zadosťučinenia
morálneho.
Pri obhajobe Slovenskej republiky v konaní pred Európskym súdom pre ľudské práva sa
mnohokrát zaoberali účinnosťou tohto vnútroštátneho prostriedku nápravy vo vzťahu k namietanému
porušeniu práva na život, k namietanému zlému zaobchádzaniu, k namietanému porušeniu práva na
súkromie, na prezumpciu neviny.
Pokiaľ ide o Slovenskú republiku žalobu na ochranu osobnosti v čoraz väčšej miere využívajú
poškodení trestnými činmi (priestupkami).
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V konaní vedenom Okresným súdom Žiar nad Hronom pod sp. zn. 7 C 818/96 sa žalobkyňa
svojím návrhom domáhala náhrady nemajetkovej ujmy za neoprávnený zásah do jej osobnosti vo výške
250 000 Sk a náhrady nemajetkovej ujmy za neoprávnený zásah do osobnosti jej syna vo výške 250
000. Svoj návrh zdôvodnila skutočnosťou, že žalovaný sa svojim konaním dopustil trestného činu
vraždy podľa § 219 ods. 2 Trestného zákona, na základe ktorého M. G., syn žalobkyne, umrel.
Žalobkyňa poukázala na to, že spôsobený trestný čin bol spáchaný z rasových dôvodov a vykonaný
obzvlášť brutálnym spôsobom. Okresný súd rozhodol, že žalovaný je povinný zaplatiť žalobkyni z titulu
vzniknutej nemajetkovej ujmy sumu 100 000 Sk a z titulu vzniknutej nemajetkovej ujmy práva na
ochranu osobnosti jej syna sumu 200 000 Sk. Proti tomuto rozsudku podal žalovaný odvolanie. Krajský
súd v Banskej Bystrici rozsudok okresného súdu potvrdil. V odôvodnení okrem iného uviedol: „V
súvislosti s takto priznanou výškou nemajetkovej ujmy odvolací súd zastáva názor, že v tomto prípade
bolo možné v rámci uvedených zákonných kritérií zohľadniť extrémne špecifické okolnosti a priznať
nemajetkovú ujmu (finančné zadosťučinenie) i vo vyššej sume.
Je nesporné, že žalovaný svojím úmyselným protiprávnym konaním (trestným činom vraždy)
spôsobil synovi žalobkyne neodstrániteľnú, teda absolútnu ujmu – smrť. Už táto okolnosť sama osobe
odôvodňuje priznanie finančného zadosťučinenia vo väčšom rozsahu, aj keď je vopred jasné, že presný
finančný ekvivalent za ľudský život nie je možné určiť. V tomto prípade však z rozsudkov vydaných v
trestných konaniach, ktorými bol žalovaný právoplatne odsúdený, vyplýva, že k uvedenému
neodstrániteľnému dôsledku došlo za extrémnych okolností, pretože skutok vykonal brutálnym
spôsobom (obeť ležiacu na zemi polial najmenej 2 dcl benzínu s polystyrénom a vzápätí ju
zapaľovačom zapálil), s trýznivými následkami (popáleniny II. a III. stupňa o celkovom rozsahu 63 %
povrchu tela, v dôsledku ktorých vznikol u poškodeného popáleninový šok so zápalom pľúc, následkom
čoho poškodený po 10 dňoch dňa 31. júla 1995 zomrel) a zo zavrhnutiahodných pohnútok (z nenávisti
voči rómskemu etniku). Ide teda o závažné a extrémne okolnosti, ktoré jednoznačne odôvodňujú
priznanie finančného zadosťučinenia vo väčšom rozsahu.
V inom prípade v konaní vedenom Okresným súdom Nitra pod. sp. zn. 10 C 142/2002 sa
žalobkyňa svojím návrhom domáhala ochrany osobnosti a priznania nemajetkovej ujmy vo výške 200
000 Sk. Svoj návrh zdôvodnila skutočnosťou, že žalovaný sa svojím konaním dopustil trestného činu
ublíženia na zdraví podľa § 224 ods. 1 a 2 Trestného zákona, na následky ktorého dcéra sťažovateľky
umrela. Žalobkyňa v návrhu uviedla, že žalovaný zavineným usmrtením jej dcéry, keď ju ako chodkyňu
zrazil motorovým vozidlom, žalobkyni spôsobil nenapraviteľnú citovú ujmu spočívajúcu v jej ťažkých
depresívnych stavoch, ochudobnení ju o možnosť ďalšieho vzťahu s dcérou, a keďže dcéra bola jediný
dieťaťom, aj o status matky. Okresný súd rozhodol, že žalovaný je povinný zaplatiť žalobkyni náhradu
nemajetkovej ujmy vo výške 200 000 Sk. V odôvodnení okrem iného uviedol: „... vzhľadom na veľmi
intenzívny zásah do súkromia a spôsobenú citovú ujmu je požadovaný nárok žalobkyne primeraný. Pre
určenie výšky primeraného zadosťučinenia v peniazoch sú stanovené dve kritériá, z ktorých musí súd
vychádzať, a to závažnosť vzniknutej nemajetkovej ujmy a okolnosti, za ktorých k neoprávnenému
zásahu do osobnosti fyzickej osoby došlo, a teda samotná závažnosť vzniknutej ujmy nie je jediným a
výlučným faktorom pre určenie konečnej výšky zadosťučinenia v peniazoch. Výška peňažnej náhrady je
predmetom voľnej úvahy súdu, pričom súd musí prihliadnuť aj na okolnosti, za ktorých k porušeniu
práva došlo, a to jednak vo vzťahu k postihnutej osobe a jednak vo vzťahu k subjektu, ktorý
neoprávnený zásah spôsobil, aby tak bola zabezpečená požiadavka účinného primeraného
zadosťučinenia za vzniknutú nemajetkovú ujmu, ako aj požiadavka nezneužívania tohto právneho
54
prostriedku na neprípustné obohacovanie.
Pre objasnenie, v dôsledku trestného činu alebo iného neoprávneného zásahu došlo k usmrteniu
osoby, majú osoby uvedené v § 15 OZ možnosť požadovať náhradu za nemajetkovú ujmu z titulu
neoprávneného zásahu do života, telesnej integrity ich blízkej osoby. Zároveň je nepochybné, že
takýmto neoprávneným zásahom došlo k neoprávnenému zásahu do ich súkromného, prípadne
rodinného života, a preto môžu požadovať aj náhradu za utrpenú nemajetkovú ujmu do svojich
osobnostných práv. Tieto legislatívne zmeny boli uskutočnené na základe iniciatívy Kancelárie zástupu
SR v konaní pred Európskym súdom pre ľudské práva.
V českej právnej úprave nájdeme takisto pár prípadov súvisiacich s náhradou nemajetkovej ujmy
IV. ÚS 315/01: Robotníci pracovali a vykonávali pracovnú činnosť na streche panelákového domu.
Pracovná činnosť bola vykonávaná na 13. Po ukončení prác robotníci bez vykonali akékoľvek
zabezpečenie miesta dopadu, zhodili zo strechy domu do priestoru chodníku pred hlavný vchod
oceľový závesný nosník o dĺžke asi 6m a váhe asi 80 kg, ktorý priamo dopadol na skupinku tu
prechádzajúcich chodcov a úplne zdemoloval detský kočík, v ktorom sa nachádzalo malé dieťa, ktoré
na mieste zomrelo.
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Peňažné zadosťučinenie za zásah do rodinnej života pre rodičov činí 350.000, resp. 250.000,
pre prarodičov 100.000, resp. 80.000 korún. Matka a babička dostali viac, pretože boli samy zranené a
nárokovali aj zadosťučinenie za zásah do telesnej integrity.
NS: 30 CDO 3536/2006: žalovaný dňa 19. decembra 1998 pri poľovačke zranil manžela prvej
žalobkyne a otca ďalších dvoch žalobcov, ktorý tomuto zraneniu podľahol (žalovaný bol za uvedený
skutok aj odsúdený v trestnom konaní).Súd uložil žalovanému zaplatiť manželke čiastku 200.000, - Sk a
dcéram po 100.000, - Sk.
NS: 30 CDO 3577/2006: Súd prvého stupňa vzal za preukázané, že úmrtím štyroch osôb v
súvislosti s dopravnou nehodou pri obci nemenovanej ., keď sa autobusom žalovaného vracali domov
klienti cestovnej kancelárie z dovolenky, došlo k neoprávnenému zásahu do osobnostných práv
žalobcov. Krajský súd uznal žalovanú dopravnú spoločnosť povinnú zaplatiť žalobkyni PP 1.200.000, Sk a žalobcovi JP 800.000, - Sk ako náhradu nemajetkovej ujmy.
5.

Vymožiteľnosť práva náhrady nemajetkovej ujmy prostredníctvom trestného práva

Poškodený si môže uplatniť nárok na náhradu škody v tzv. adhéznom konaní, ktoré je súčasťou
trestného konania, splýva s ním, najmä pokiaľ ide o dokazovanie. Základnou podmienkou, aby si
poškodený mohol uplatniť nárok na náhradu škody v adhéznom konaní je, že mu trestným činom
obvineného bola spôsobená škoda (na účely tohto článku bude pojem obvinený primerane zahŕňať aj
pojem obžalovaný, či odsúdený – pozn. autora). Zároveň sa vyžaduje, aby medzi vznikom škody a
spáchaným skutkom, za ktorý je obvinený stíhaný, bola príčinná súvislosť. Z toho vyplýva, že
predmetom adhézneho konania nemôže byť škoda spôsobená iným činom, za ktorý nie je páchateľ
trestne stíhaný, aj keby súvisel so skutkom, ktorý je predmetom trestného stíhania. Rozhodujúce je
pritom uvedenie skutku v obžalobe alebo v návrhu na schválenie dohody o vine a treste, pretože o
nároku na náhradu škodu rozhoduje súd.
Z hľadiska škody sa táto vzťahuje na kategóriu škody v zmysle § 46 ods. 1 Trestného poriadku
(ublíženie na zdraví, majetková škoda, morálna škoda alebo iná škoda), ako aj na škodu, ktorá vznikla
porušením alebo ohrozením iných zákonných práv alebo slobôd poškodeného.
Morálna škoda predstavuje škodu, ktorá vznikne poškodenému spravidla zásahom do jeho
osobnej sféry napr. niektorými trestnými činmi proti ľudskej dôstojnosti, proti poriadku vo verejných
veciach a trestnými činmi proti iným právam a slobodám. Pojem „morálna škoda“ vo vzťahu k
škodlivému následku spôsobenému úmyselným násilným trestným činom podľa osobitného zákona
(zákon č. 215/2006 Z. z. o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi), treba v prípade
smrti, znásilnenia alebo sexuálneho násilia vykladať v súlade s výkladom pojmu „nemajetková ujma“ v
občianskom súdnom konaní.
Ďalšími podmienkami nevyhnutnými na rozhodnutie o nároku poškodeného v adhéznom konaní
sú:
-návrh musí poškodený uplatniť najneskoršie do skončenia vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania
-z návrhu musí byť zrejmý dôvod a výška uplatňovaného nároku na náhradu škody.
Pokiaľ ide o spôsob náhrady škody na veciach (majetku), vychádza sa v zmysle ustanovenia §
442 Občianskeho zákonníka z priority náhrady škody v peniazoch (relutárna reštitúcia). Škoda sa teda
55
uhrádza v peniazoch.
6.

Premlčanie práva na náhradu nemajetkovej ujmy

Podľa § 100 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo sa premlčí, ak sa nevykonalo v dobe v tomto
zákone ustanovenej (§ 101 až 110). Na premlčanie súd prihliadne len na námietku dlžníka. Pri odvolaní
dlžníka , premlčané právo sa veriteľovi nemôže priznať. Občiansky zákonník v § 100 ods. 2 hovorí ,
že sa premlčujú všetky majetkové práva, jedinou výnimkou je vlastnícke právo.
Právo na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch, ako jeden zo samostatných prostriedkov ochrany
56
osobnosti fyzickej osoby je právom majetkovej povahy, ktoré sa premlčuje.
Premlčanie je kvalifikované uplynutie času, v dôsledku ktorého súdnu vymáhateľnosť možno odvrátiť
námietkou. Zmyslom tohto inštitútu je zvýšenie istoty v právnych vzťahoch. Premlčaním právo
nezaniká, iba sa oslabuje. Uplatnenie námietky premlčania spôsobuje zánik súdnej vymáhateľnosti, v
dôsledku čoho súd premlčané právo nemôže priznať.
Právna skutočnosť premlčania bráni dlhodobému trvaniu práva a jemu zodpovedajúcim
povinnostiam. Nemajetková ujma, vyjadruje najmä kompenzáciu za utrpené pocity frustrácie, šoku,
stresu, smútku, straty milovanej osobou.
55
ČENTÉŠ, J. a kol.: Trestný zákon - komentár, Eurokódex Poradca Podnikateľa, 2006, s. 180. Pozri aj § 123 ods. 2 Trestného
zákona
56
1 Cdo 100/2009 § 13, § 100 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení
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Európsky súd pre ľudské práva v určitých prípadoch porušenia osobných práv ako je právo na
život, osobnú slobodu a bezpečnosť, práva na súkromie a rodinný život, dospel k záveru, že
dostatočným zadosťučinením pre sťažovateľa je samotné konštatovanie porušenie práva (Malhous vs.
Česká republika z 12. augusta 2001, Pavletič vs. Slovensko z 22. júna 2004, Indra vs. Slovensko z 1.
februára 2005). Niektoré prípady okrem konštatovania porušenia práva, im bola poskytnutá náhradu za
utrpenú majetkovú ujmu (rozsudky Kučera vs. Slovensko zo 17. júla 2007, Kuncová vs. Slovensko z 20.
57
júna 2006).
Premlčacia doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, kedy došlo k neoprávnenému zásahu do
osobnostných práv človeka.
K záveru o premlčateľnosti práva na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch dospel Najvyšší
súd Slovenskej republiky v rozhodnutí sp. zn. 5 Cdo 278/2007 zo dňa 25. septembra 2008., takisto aj
Najvyšší súd Českej republiky v sp. zn. 30 Cdo 1522/2007 z 28. júna 2007. Z daných rozhodnutí
vyplynulo, že právo na náhradu nemajetkovej ujmy sa nepremlčuje, tieto výroky však neboli
publikované v Zbierke zákonov. Iné rozhodnutie bolo pod Rc 4/2008 tu bol naopak publikovaný
rozsudok Vrchného súdu v Olomouci sp.zn. 1 Co 63/2003 zo dňa 17. februára 2004, zastávajúci
opačný názor, t.j. že ide o právo, ktoré sa premlčuje, odôvodnil to tým, že v danom prípade ide
58
majetkový nárok, odvíjajúci sa od osobnostného nepremlčateľného práva.
7.

Záver

V závere by som sa chcela pozrieť na prípadné návrhy de lege ferenda vyplývajúce z postavenia
náhrady nemajetkovej ujmy spôsobenej trestnou činnosťou. Môj návrh smeruje už k spomínanému
zosúladeniu občianskej zodpovednosti, takisto aj obmedzenie podmienok, ktoré sudcovi v rámci
adhézneho konania umožňujú, odkázanie náhrady škody na občianskoprávne konanie, čo potom
spôsobuje predlžovanie procesu a zvyšovanie nákladov spojených z uplatnením nemajetkovej ujmy.
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ZODPOVEDNOSŤ PROKURÁTORA ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ PRI
VÝKONE VEREJNEJ MOCI
Miroslava Žitníková
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta
Abstrakt: Cieľom môjho príspevku je zaoberať sa stručným pohľadom zodpovednosťou prokurátora za
škodu pri výkone verejnej moci. Keďže otázka náhrady škody je stále aktuálnejšou témou, rozdelila som
prácu kapitol prostredníctvom ktorých sa budem zaoberať zodpovednosťou za škodu zo všeobecného
hľadiska tzn. právna úprava v Slovenskej republike. Na danú úpravu bude nadväzovať stručná úprava
postavenia prokurátora v právnom poriadku SR pri výkone verejnej moci.
Kľúčové slová: Zodpovednosť, prokurátor, škoda, verejná moc, právny poriadok, zákon, štát, Ústava
slovenskej republiky, rozsudok, uznesenie
Abstract: The aim of my paper is to address the responsibility of the prosecutor's brief look at the
damage in the exercise of public authority. As the issue of damages is still timely topic, I divided the
work through the chapters which I will deal with the liability of the general terms ie. legislation in the
Slovak Republic. For a given treatment will be followed by a brief update on the status of Attorney at law
SR exercise of public authority.
Key words: Responsibility, Attorney, damage, public authorities, law, law, the State

Constitution of the Slovak Republic, judgment, order
1.

Zodpovednosť

za

škodu

spôsobenú

pri

výkone

verejnej

moci

–

všeobecne

„Keďže porušovanie zákonnosti pri výkone verejnej moci je spoločensky neprijateľným javom,
musia mať orgány verejnej moci v právnom štáte právne postavenie, ktoré bez pochybností umožní
uplatnenie ich zodpovednosti za každé porušenie zákona alebo za ich každý nesprávny úradný
1
postup.“ Ústava Slovenskej republiky poskytuje všetkým osobám štátu záruku ochrany pri škode
spôsobenej výkonom verejnej moci tým, že im priznáva dve príbuzné a navzájom nezávislé práva
v zmysle článku 46 ods. 3. Ide o právo na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím orgánu
verejnej moci a právo na náhradu škody spôsobenej nesprávnym úradným postupom orgánu verejnej
moci. „V rámci uvedeného ustanovenia je zakotvená absolútna objektívna zodpovednosť štátu za škodu
spôsobenú orgánmi verejnej moci pri výkone verejnej moci. Princíp absolútnej objektívnej
zodpovednosti je nevyhnutný, pretože je potrebné, aby sa vo vzťahu k poškodenému napravili všetky
2
dôsledky porušenia zákona. Takejto zodpovednosti sa nemožno zbaviť.“ Nezákonným rozhodnutím je
rozhodnutie orgánu verejnej moci v rozpore s právnym poriadkom SR alebo záväzkami SR
vyplývajúcimi z platnej medzinárodnej zmluvy, ktorou je SR viazaná, a z dôvodu nezákonnosti ho zrušil
či zmenil príslušný orgán. Toto rozhodnutie môže byť vydané najmä v občianskom súdnom konaní, v
správnom konaní alebo v trestnom konaní. Nezákonnosť rozhodnutia sa bude vždy posudzovať so
3
zreteľom na okolnosti konkrétneho prípadu. Nesprávnym úradným postupom je porušenie povinností
pri uskutočňovaní úkonov v konaní, najmä jeho nesprávne vykonanie alebo vykonanie bez splnenia
zákonných podmienok. Nesprávnym úradným postupom je aj opomenutie urobiť úkon alebo vydať
rozhodnutie v zákonom stanovenej lehote. Aj nevydanie rozhodnutia je nesprávnym úradným
postupom, za ktorý je možné považovať aj iné nekonanie príslušného orgánu, teda nevykonávanie
4
úradného postupu. Keďže zákon neobsahuje definíciu nesprávneho úradného postupu, by som chcela
poukázať na Rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 4 Cdo 24/2004. V zmysle tohto rozsudku môže
v prípade nesprávneho úradného postupu ísť o „akúkoľvek činnosť spojenú s výkonom právomoci
určitého štátneho orgánu.“ Môže k nemu dôjsť pri úkonoch v rámci činnosti pri ktorej štátny orgán
nerozhoduje, ale aj v rámci jeho rozhodovacej činnosti. Môže ním byť aj nevydanie alebo oneskorené
vydanie rozhodnutia v dôsledku porušenia stanovených alebo primeraných lehôt na jeho vydanie.
Znaky nesprávneho úradného postupu má aj nečinnosť štátneho orgánu alebo jeho činnosť, ktorá nie je
vykonávaná v ustanovenej lehote. V prípade definície nesprávneho úradného postupu sa však
1

Dôvodová správa k zákonu č. 514/2003 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone
verejnej moci a o zmene niektorých zákonov
KMEŤ, J. - GALANDA, M.: Zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci, Bulletin slovenskej advokácie, 2005/8,
3
KMEŤ, J. - GALANDA, M.: Zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci, Bulletin slovenskej advokácie, 2005/8,
4
KMEŤ, J. - GALANDA, M.: Zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci, Bulletin slovenskej advokácie, 2005/8,
2
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stotožňujem s názorom D. Hrnčiara, ktorý tvrdí, že názov nesprávny úradný postup nie je práve
najvhodnejší, pretože sa nemyslí jeho nevhodnosť či neúčelnosť. O nesprávnom úradnom postupe
orgánu štátnej správy hovoríme v prípade, ak konkrétny úradný postup má vadu, teda nie je v súlade s
upravujúcou právnou úpravou. Možno teda povedať, že nesprávnym úradným postupom sa rozumie
nezákonný úradný postup orgánu štátnej správy. Skutočnosť, že ide o nesprávny úradný postup taktiež
určuje fakt, že musí ísť o úradný postup, priamo súvisiaci s výkonom verejnoprávnej pôsobnosti orgánu
5
štátnej správy.“ Spomenuté práva osôb následne rozširuje zákon č. 514/2003 Z.z. o zodpovednosti za
škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov, ktorý v zmysle § 3 ods. 1
priniesol taxatívny výpočet rozsahu zodpovednosti za škodu, rozšírený o nezákonné zatknutie,
zadržanie alebo iné pozbavenie osobnej slobody, ďalej rozhodnutie o treste, o ochrannom opatrení
alebo rozhodnutie o väzbe. Zákon rozlišuje medzi zodpovednosťou štátu a zodpovednosťou územnej
samosprávy. Zodpovednosť štátu sa vzťahuje na prípady, keď bola škoda spôsobená orgánmi štátu pri
výkone verejnej moci a na prípady, keď bola škoda spôsobená orgánmi územnej samosprávy pri
výkone verejnej moci, na ktoré bol prenesený výkon pôsobnosti štátnej správy podľa osobitného
predpisu. V zmysle uvedeného by som chcela poukázať na uznesenie Uznesenie Najvyššieho súdu
SR, sp. zn. 4 M Cdo 15/2009, týkajúce sa§ 5 a 6 zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu
spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov. Daným uznesením vyslovil
Najvyšší súd SR názor, že treba považovať za ústavne konformný ten výklad, podľa ktorého
posudzovanie zodpovednosti štátu za škodu spôsobenú rozhodnutím o začatí trestného stíhania
a vznesení obvinenia a zastavení trestného stíhania a ak k takému rozhodnutiu došlo preto, že sa
nenaplnil predpoklad o spáchaní trestného činu obvineným má rovnaké dôsledky ako zrušenie
uznesenia o začatí trestného stíhania a vznesení obvinenia pre nezákonnosť. Keďže právoplatnosťou
rozhodnutia o zastavení trestného stíhania sa trestné konanie končí, znamená to, že zanikajú aj účinky
rozhodnutia o začatí trestného stíhania a vznesení obvinenia. Najvyšší súd v rámci konania potvrdil
ústavnoprávny základ nároku jednotlivca na náhradu škody v prípade trestného stíhania, ktoré bolo
zastavené. Na druhej strane však odkazuje na všeobecnú rovinu čl.1 ods. 1 Ústavy Slovenskej
republiky, pričom tvrdí, že ak má byť štát považovaný za materiálny právny štát , musí niesť objektívnu
zodpovednosť za konanie svojich orgánov, ktorý priamo zasiahli do základných práv jednotlivcov. Štát
na jednej strane vyšetruje a stíha trestnú činnosť prostredníctvom svojich orgánov, na strane druhej
nesie za ich postup a činnosť zodpovednosť, a to aj v prípade, ak sa ukáže ich postup ako mylný.
Posúdenie odvolacieho súdu bolo teda správne čo sa týka zodpovednosti štátu ako zodpovednosť za
škodu spôsobenú nezákonným rozhodnutím. Nesprávna však bola interpretácia § 6 ods. 1 zákona č.
514/2003 Z.z., či zastavenie trestného stíhania z dôvodu, že k trestnému činu nedošlo, má rovnaký
význam ako zrušenie uznesenia o začatí trestného stíhania a vznesení obvinenia pre nezákonnosť.
Neopomenuteľnou súčasťou na vyvodenie zodpovednosti za škodu pri výkone verejnej moci, je určenie
subjektov, konajúcich v mene štátu. Keďže v zmysle § 4 zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za
škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov ide o subjekty konajúce
v mene štátu, je zrejmé, že zákonodarca vychádzal jednak z vzťahov, ktoré vznikajú medzi rôznymi
nositeľmi zodpovednosti, a jednak vychádzal aj z kompetenčného zákona, ktorý zakotvil základné
princípy deľby kompetencií v rámci ústredných orgánov štátnej moci. V zmysle predmetného zákona ide
teda o orgány:
6
-Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
7
-Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
8
-Ministerstvo financií Slovenskej republiky
-ministerstvo alebo iný ústredný orgán štátnej správy, ak škoda vznikla pri výkone verejnej moci
v oblasti štátnej správy, ktorá patrí do pôsobnosti tohto ministerstva alebo tohto ústredného orgánu
štátnej správy a aj keď ide o škodu, ktorá vznikla pri výkone štátnej správy, ktorá bola prenesená na
územnú samosprávu podľa osobitného predpisu,
-ministerstvo alebo iný ústredný orgán štátnej správy, ak v dôsledku nesprávneho prebratia smernice
Európskej únie alebo ak v dôsledku nedodržania lehoty určenej na jej prebratie vznikla škoda pri
výkone verejnej moci v oblasti štátnej správy, ktorá patrí do pôsobnosti tohto ministerstva alebo tohto
ústredného orgánu štátnej správy,
-Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
-Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
9
-Národná banka Slovenska

5

HRNČIAR, D.: ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ PRI VÝKONE VEREJNEJ SPRÁVY, BULLETIN SLOVENSKEJ
ADVOKÁCIE, 2007/12
6
Napríklad v občianskom súdnom konaní alebo v trestnom konaní, notár pri výkone verejnej moci, atď.
7
Ak škodu spôsobil napríklad vyšetrovateľ.
8
Napríklad v trestnom konaní, ak škodu spôsobil vyšetrovateľ colnej správy.
9
Napríklad ak škoda bola spôsobená nesprávnym úradným postupom NBS.
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-verejnoprávna inštitúcia, záujmová samospráva alebo právnická osoba, ktorej zákon zveril
rozhodovanie o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach fyzických osôb a ---právnických osôb v oblasti verejnej správy, ak škoda vznikla v dôsledku nezákonného rozhodnutia -ňou
vydaného alebo ak škoda bola spôsobená jej nesprávnym úradným postupom
10
-Národná rada Slovenskej republiky
11
-Súdna rada Slovenskej republiky
Čo sa týka nezákonného rozhodnutia zákon rozširuje zodpovednosť štátu tým, čo v doterajšej
úprave vypustil. Neobmedzuje už zodpovednosť štátu za škodu spôsobenú rozhodnutím vydaným
v občianskom súdnom konaní, správnom konaní alebo v trestnom konaní. Konanie alebo druh konania
nehrajú rolu. Z tohto dôvodu je možné výslovne vyvodiť zodpovednosť za rozhodovanie napríklad
12
Národnej rady, Najvyššieho kontrolného úradu, generálnej prokuratúry a pod.
V prípade nezákonného zatknutia, zadržania alebo iného pozbavenie osobnej slobody,
rozhodnutia o treste, o ochrannom opatrení alebo rozhodnutia o väzbe, v zmysle článku 5 ods. 5
Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd má každý, kto bol zatknutý alebo pozbavený
slobody v rozpore so zákonom má nárok na odškodnenie. Táto požiadavka bola implementovaná aj
zákona č. 514/2003 Z. z. . o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene
niektorých zákonov. Tu môžeme napríklad vidieť prepojenie na normy európskeho práva, pričom
spomenutej zákonnej úpravy sa dotýkajú okrajovo aj článkov 6 a 7 daného dohovoru.
2.

Postavenie prokurátora pri výkone verejnej moci v Slovenskej republike

Prokurátor vykonáva verejnú moc ako orgán verejnej moci v niekoľkých odvetviach slovenského
práva. Týka sa to občianskeho práva, trestného práva a taktiež uplatňovania výkonu verejnej moci aj
v oblasti verejnej správy. V tejto kapitole sa budem veľmi stručne zaoberať výkonom verejnej moci
prokurátorom v jednotlivých oblastiach slovenského práva.
A. Výkon verejnej moci prokurátorom v občianskom práve
V prípade civilnoprocesných vzťahov bude určujúci druhý typ prokurátorskej činnosti a to tzv.
13
netrestná oblasť . V civilnom procese má prokurátor osobitné postavenie. Stotožňujem sa s názorom
S. Ficovou, že Účasť prokurátora v občianskom konaní má viesť k ochrane práv a zákonom
14
chránených záujmov fyzických osôb, právnických osôb a štátu. Postavenie prokurátora v občianskom
konaní je odlišné od samotného účastníka konania, keďže sa v ňom nerozhoduje o jeho právach
a povinnostiach. Na druhej strane je však oprávnený na všetky procesné úkony, na ktoré je oprávnený
účastník konania. Čo sa týka realizácie výkonu svojej verejnej moci je prokurátor oprávnený:
-podať návrh na začatie konania
-vstúpiť do už začatého konania
Autori publikácie Občianske súdne konanie S. Ficová a M. Števček zdôrazňujú, že ak prokurátor
podal návrh na začatie konania, môže s ním fakticky disponovať a manipulovať sním, t.j, rozširovať,
zužovať alebo zobrať návrh späť. „Nemôže však robiť úkony, ktoré môže vykonať len účastník
právneho vzťahu. To znamená, že prokurátor nemôže uznať nárok, vzdať sa ho, uzavrieť o ňom
15
zmier.“ Návrh na začatie konania môže prokurátor podať napr. ak to ustanovuje osobitný zákon, ak
ide o nečinnosť orgánu verejnej správy v prípadoch, v ktorých sa nevyhovelo upozorneniu prokurátora,
ak ide o uplatnenie nároku štátu podľa osobitného zákona na vydanie bezdôvodného obohatenia, ak
16
ide o vyslovenie neplatnosti prevodu alebo prechodu vlastníctva a pod. V zmysle uvedeného
prokurátor pri výkone svojej verejnej moci napríklad zasahuje napríklad aj do politických strán
a politických hnutí., keďže v zmysle § 17 zákona č. 85/2005 Z.z. politických stranách a politických
hnutiach je oprávnený podať návrh na rozpustenie politickej strany, ak svojimi stanovami, svojím
programom alebo činnosťou porušuje Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony
17
a medzinárodné zmluvy“. Čo sa týka vstupu prokurátora do už začatého konania, je v zmysle OSP §

10

Napríklad ak škoda vznikla v dôsledku nezákonného rozhodnutia vydaného NRSR.
§ 4 ods. 1 písm. a)-j) zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene
niektorých zákonov
12
MIKLÍK, F.: Problémy zodpovednosti štátu za škodu pri výkone verejnej moci – 1. Časť, Justičná revue, 56, 2004, č. 10 s. 1094 1105
13
Pre trestnoprocesné vzťahy je určujúca trestná oblasť prokurátorskej činnosti.
14
FICOVÁ, S. a kol.: Občianske právo procesné, Základné konanie, Vydavateľské oddelenie, Právnická fakulta UK, 2003, str. 133,
ISBN 978-80-7160-256-9
15
FICOVÁ, S., ŠTEVČEK, M. a kolektív, Občianske súdne konanie, Beckova edícia Právnické učebnice, 1. vydanie, 2010, str. 13,
ISBN 978-80-7400-312-7
16
Zákon č. 99/1963 Zb. - Občiansky súdny poriadok, § 35 ods. 1.
17
FICOVÁ, S., ŠTEVČEK, M. a kolektív, Občianske súdne konanie, Beckova edícia Právnické učebnice, 1. vydanie, 2010, str. 130,
ISBN 978-80-7400-312-7
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35 ods. 2 oprávnený na vstup napríklad vo veciach spôsobilosti na právne úkony, vo veciach výchovy
maloletých, vo veciach opatrovníctva, atď.
B. Výkon verejnej moci prokurátorom v trestnom práve
Vymedzenie výkonu verejnej moci prokurátorom v trestnom práve je upravené predovšetkým
zákonom č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok. Čo sa týka samotného výkonu verejnej moci prokurátorom
sa stotožňujem s názorom J. Kubíka, ktorý tvrdí, že: „Samotná činnosť prokurátora v trestnom konaní
spočíva v tom, že:
-dbá o to, aby boli všetky trestné činy zistené a podľa ustanovení Trestného poriadku stíha osoby, ktoré
ich spáchali;
- vykonáva dozor nad správnym používaním, dodržiavaním a zachovávaní zákonov a iných právnych
predpisov orgánmi prípravného konania;
18
- vo funkcii žalobcu sa zúčastňuje konania pred súdom, kde má postavenie strany.“ Prokurátor
vystupuje vo všetkých štádiách trestného konania a do je ho pôsobnosti patrí napríklad pre prípravné
konanie preskúmanie postupu policajta alebo poučenie oznamovateľa o následkoch krivého obvinenia
alebo vydať meritórne rozhodnutie a pod. Pre konanie pred súdom patrí do jeho pôsobnosti napríklad
späťvzatie žaloby až do začatia hlavného pojednávania alebo ustúpenie od žaloby a pod.
C. Výkon verejnej moci prokurátorom vo verejnej správe
„Pôsobenie orgánov prokuratúry spolu s ostatnými nástrojmi vonkajšej a vnútornej kontroly
orgánov verejnej správy sa chápe ako súčasť systému záruk zákonnosti predstavuje systém záruk
19
zákonnosti výkonu verejnej správy.“ Postavenie prokurátora a výkon verejnej moci prokurátorom
v rámci verejnej správy je ohraničený právom prokurátora na výkon dozoru, právom podanie protestu
a právom na upozornenie prokurátorom. V prípade prvého menovaného práva pri výkone verejnej moci
ide v podstate o akýsi špecifický druh kontroly v pôsobnosti prokurátora v rámci ktorej upozorňuje na
nedostatky spôsobené činnosťou verejnej správy, pričom nie je oprávnený na ukladanie sankcií alebo
trestov. V prípade protestu ide o inštitút, ktorým prokurátor vykonáva právny prostriedok
prokurátorského dozoru. Tento prostriedok prokurátor využije vtedy, ak zistí nezákonnosť správneho
aktu a žiada ním odstránenie zistenej nezákonnosti. Odôvodnené podanie protestu prebehne vtedy,
keď je na obnovu zákonnosti potrebné zrušiť právoplatný nezákonný akt orgánu verejnej správy
20
(prípadne ho zrušiť alebo zmeniť v napadnutej časti)“. Podľa vyjadrenia Ústavného súdu sa protest
prokurátora nepovažuje za ukladanie povinností alebo obmedzení a zároveň nepredstavuje ani
vyjadrenie nadradenosti. Prokurátor nekoná podľa vlastného uváženia, ale riadi sa príslušnými
ustanoveniami zákona o prokuratúre, pričom však je oprávnený vyjadriť v proteste svoj názor na
zákonnosť rozhodnutia alebo na zákonnosť postupu orgánu v konkrétnej prejednávanej veci.
3.

Zodpovednosť prokurátora za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci v Slovenskej
republike

Prokurátor pri výkone verejnej moci či už v trestnej alebo netrestnej oblasti je povinný plniť
úlohy, ktorými je prokuratúra poverená. V podstate sa podieľa na presadzovaní verejného záujmu,
pričom v trestnej oblasti zabezpečuje ochranu verejného záujmu a netrestnej oblasti vyvíja činnosť na
ochranu objektívneho práva. Keďže je prokurátor povinný vykonávať opatrenia na predchádzanie
porušeniu zákonnosti, zisť a odstrániť takéto porušenie, obnoviť porušené práva a vyvodiť
zodpovednosť, môže teda tvrdiť, že prokurátor je vlastne zodpovedný za výkon svojej funkcie. Súčasná
legislatíva umožňuje osobám, ktorých práva boli porušené alebo poškodené výkonom funkcie
prokurátora domáhať sa náhrady škody za spôsobenú ujmu. Táto ujma môže mať svoj základ
v nezákonnom rozhodnutí, nesprávnom úradnom postupe, nezákonnom zatknutí, zadržaní alebo iného
pozbavení osobnej slobody, rozhodnutí o treste, o ochrannom opatrení alebo rozhodnutí o väzbe.
Avšak na uplatnenie nároku na náhradu škody musia byť splnené určité podmienky. Napríklad
v prípade nezákonného rozhodnutia musí byť splnená podmienka vydania takéhoto rozhodnutia,
poškodený je účastníkom konania alebo s poškodeným nebolo konané ako s účastníkom, aj keď s ním
s ako účastníkom konania konané malo byť. Ďalšou podmienkou je uplatniteľnosť práva na náhradu
škody, ktorá je možná len v prípade ak právoplatné rozhodnutie, ktorým bola škoda spôsobená, bolo
zrušené alebo zmenené pre nezákonnosť príslušným orgánom. V prípade trestnej oblasti by som
poukázala na uznesenie Ústavného súdu SR sp. zn. IV. ÚS 423/09, v ktorom Ústavný súd SR
18
19
20

KUBÍK, J. Vybrané problémy z trestního práva procesního. Hradec Králové: GAUDEAMUS, 2005, str. 19, ISBN 80-7041-583-5.
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zdôraznil, že ak orgány činné v trestnom konaní nerozhodli o trestnosti skutku po zvážení všetkých
okolností a ak tento skutok bol predmetom trestného činu oznamovateľa nemohli porušiť jeho zákonom
ani ústavou chránené práva, pretože nikto nemá nárok, aby bolo jeho podaniu vyhovené. Oznamovateľ
má nárok len na to, aby sa s jeho sťažnosťou alebo oznámením zaoberal kompetentný orgán, pričom
nárok na to, aby výsledok konania zodpovedal jeho predstave nemá. Uvedené uznesenie je možné
aplikovať tak na trestnú oblasť ako aj na netrestnú oblasť. Prokurátor sa pri výkone verejnej moci riadi
predovšetkým svojimi znalosťami, skúsenosťami, svedomím, zákonom a príslušnými normami práva.
Súčasný právny poriadok však neumožňuje vyvodiť osobnú zodpovednosť prokurátora za výkon
verejnej moci. Je možný prípadne disciplinárny postih alebo napríklad trestné oznámenie v prípade
preukázania brania/ prijímania úplatku, marenia spravodlivosti, zneužívania právomoci verejného
činiteľa pod. Škoda ako majetková ujma sa zásadne uhrádza v peniazoch. Ak však poškodený požiada
o poskytnutie náhrady škody uvedením veci do predošlého stavu, štát respektíve územná samospráva
musí poskytnúť náhradu škody poškodenému týmto spôsobom, pokiaľ je to však možné a účelné
vzhľadom na povahu veci. Súčasná právna úprava umožňuje poškodenému požadovať nielen náhradu
škody ako majetkovej ujmy, ale tiež náhradu nemajetkovej ujmy. Náhradu vzniknutej nemajetkovej ujmy
spôsobenej nezákonným rozhodnutím alebo nesprávnym úradným postupom možno požadovať od
štátu, respektíve územnej samosprávy v prípade, ak iba samotné konštatovanie porušenia práva nie je
dostatočným zadosťučinením vzhľadom na ujmu spôsobenú nezákonným rozhodnutím alebo
nesprávnym úradným postupom. Vzniknutá nemajetková ujma sa uhrádza poškodenému v peniazoch,
21
ak nie je možné uspokojiť ju inak.
4

ZÁVER

Úprava danej problematiky je z pohľadu práva v Slovenskej republike dostatočná. Na záver by
som sa rada pozrela na úvahy de lega ferenda a to konkrétne zamyslieť sa nad osobnou
zodpovednosťou prokurátora za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a taktiež sa pokúsiť
odstrániť nevymedzený pojem „nesprávny úradný postup“ orgánov verejnej moci za škodu spôsobenú
týmto nesprávnym úradným postupom.
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DISPOZIČNÉ PRÁVA K AUDIOVIZUÁLNEJ VEDECKEJ
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Abstrakt: Práva k audiovizuálnej vedeckej dokumentácii treba v náväznosti na zaznamenaný obsah
subsumovať buď pod práva k audiovizuálnym záznamom alebo pod práva k audiovizuálnym dielam.
Dispozičné práva k audiovizuálnemu záznamu alebo audiovizuálnemu dielu prináležia subjektom
vymezeným v Autorskom zákone. Hoci by sa mohlo zdať, že určenie okruhu oprávnených osôb, ktoré
by mali uskutočňovať výkon dispozičných práv k audiovizuálnemu dielu nemusí byť komplikované,
v prípadoch, kedy sa na realizácii audiovizuálneho projektu podieľa viacero subjektov, ktorých
pôsobnosť nie je explicitne vymezená, resp. interferuje s pôsobnosťou iných subjektov, môže dôjsť
k právne komplikovaným vzťahom.
Kľúčové slová: vedecká audiovizuálna dokumentácia, dispozičné práva, audiovizuálny záznam,
audiovizuálne dielo, producent
Abstract: The rights to the audiovisual scientific documentation should be subsumed either under the
rights to audiovisual records or under the rights to audiovisual works, depending on the recorded
content. The disposition rights to the audiovisual records or audiovisual works belong to subjects
circumscribed by law. Although it might seem that the determination of the radius of the eligible
persons, which should perform disposition rights to the audiovisual work, may not be complicated, in
cases where more subjects are involved to the audiovisual project, whose scope is not explicitly
determined or interferes with the competence of other persons, legally complicated relationships may
arise.
Key words: scientific audiovisual documentation, diposition rights, audiovisual records, audiovisual
work
1

ÚVOD

Práva k audiovizuálnej vedeckej dokumentácii treba v náväznosti na zaznamenaný obsah
subsumovať buď pod práva k audiovizuálnym záznamom alebo pod práva k audiovizuálnym dielam.
Táto bipolarita má svoju logiku len v právnej rovine, pretože z technického hľadiska audiovizuálne
dielo nemôže existovať bez toho, aby bolo zaznamenané na nejakom nosiči informácií. Z toho
vyplýva, že audiovizuálne dielo je z technickej stránky tiež audiovizuálnym záznamom, avšak rozdiel
spočíva v tom, že po obsahovej stránke je takýto záznam zhmotnením autorského diela, pre ktoré
Autorský zákon používa terminus technicus „audiovizuálne dielo“. Rozdiel medzi audiovizuálnym
záznamom a audiovizuálnym dielom je možné naformulovať aj negatívne: Audiovizuálnym záznamom
je taký záznam, ktorý zaznamenáva sekvencie súvisiacich obrazov a prípadne aj s týmito obrazmi
súvisiaci zvuk, pričom takýto obsah nemá znaky audiovizuálneho diela.
Vzťah audiovizuálneho diela a audiovizuálneho záznamu možno teda na jednej strane chápať
ako vzťah dvoch samostatných entít:

audiovizuálne
záznamy

audiovizuálne
diela

Graf 1: Právne chápanie vzťahu audiovizuálnych záznamov a audiovizuálnych diel

1

Tento príspevok vznikol v rámci plnenia grantovej úlohy VEGA č. 2/0122/10
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Na druhej strane však takýto vzťah je možné vnímať aj ako vzťah množiny audiovizuálnych
záznamov a podmnožiny audiovizuálnych záznamov so špecifickým obsahom, nesúcim znaky
audiovizuálneho diela:

audiovizuálne záznamy

audiovizuálne diela

Graf 2: Technický pohľad na vzťah audiovizuálnych záznamov a audiovizuálnych diel
Status audiovizuálnej vedeckej dokumentácie majú nielen audiovizuálne záznamy a
audiovizuálne diela, ktoré vznikli v rámci (alebo pre potreby) vedeckého výskumu, ale aj také záznamy,
ktoré vznikli z iného dôvodu a ich obsah sa až následne ukázal užitočným z vedeckého pohľadu.
Pokiaľ ide o nakladanie s audiovizuálnou vedeckou dokumentáciou, niet žiadneho dôvodu, prečo
by sa na takýto predmet právnych vzťahov nemohli vzťahovať zákonné licencie na použitie diel a iných
predmetov ochrany, na ktoré sa analogicky vzťahuje režim autorských diel, podľa Autorského zákona.
Predpokladom využitia zákonných licencií je však rešpektovanie radu podmienok a obmedzení, ktorých
okruh je osobitne upravený pri každej z licencií (upravenej v Autorskom zákone). V tejto súvislosti je
podstatné to, že ak existuje potreba použiť audiovizuálny záznam alebo audiovizuálne dielo, ku ktorému
má práva iný subjekt (ako ten, ktorý ho chce použiť) a toto použitie prekračuje rámec zákonnej licencie,
je potrebné požiadať o súhlas relevantných nositeľov práv.
2

KTO MÁ PRÁVO UDEĽOVAŤ SÚHLAS NA POUŽITIE AUDIOVIZUÁLNEHO DIELA ALEBO
AUDIOVIZUÁLNEHO ZÁZNAMU

Výrobcu originálu záznamu audiovizuálního diela treba odlíšiť od autora audiovizuálneho
diela, i keď v konečnom důsledku môže ísť o tú istú osobu. Pretože originál môže byť len jeden,
výrobcu originálu záznamu audiovizuálneho diela treba odlíšiť od subjektov, ktoré zabezpečili výrobu
a prípadne aj distribúciu rozmnoženín originálu tohto diela, hoci ani v tomto prípade nemožno vylúčiť,
že výrobcom originálu a tiež aj rozmnoženín môže byť tá istá osoba.
Podľa § 5 ods. 20) Autorského zákona je za výrobcu originálu audiovizuálneho diela
považovaný výrobca zvukovo-obrazového záznamu tohto diela. Výkon práv k audiovizuálnímu dielu je
2
však osobitne upravený v §55 ods. 2) a 3) Autorského zákona :
§ 55
Audiovizuálne dielo
(2) Ak nie je dohodnuté inak, majetkové práva autorov k audiovizuálnemu dielu vykonáva výrobca
originálu audiovizuálneho diela, ak od autorov audiovizuálneho diela písomnou zmluvou získal
súhlas na vyhotovenie originálu tohto diela a dohodol sa s nimi na odmene za vytvorenie diela a na
odmene a spôsobe jej určenia osobitne za jednotlivé použitie tohto diela podľa § 18 ods. 2; na dohodu o
odmene
za
použitie
diela
sa
primerane
vzťahuje
ustanovenie
§
45.
(3) Ak výrobca originálu audiovizuálneho diela vykonáva majetkové práva autorov k audiovizuálnemu
dielu podľa odseku 2, platí, že získal aj právo použiť toto dielo v znení pôvodnom, dabovanom alebo
doplnenom o titulky, ako aj na použitie obrazov vytvorených v súvislosti s vyhotovením jeho originálu
(časť audiovizuálneho diela), a to s možnosťou udeliť tretej osobe licenciu na použitie tohto diela;
ustanovenie § 50 ods. 1 až 3 sa použije primerane.

2

Viď aj osobitný režim audiovizuálneho diela v §5 ods. 20) Autorského zákona, podľa ktorého výrobca originálu audiovizuálneho
diela je automaticky ex lege považovaný za výrobcu zvukovo-obrazového záznamu tohto diela.

- 263 -

Predpokladom aplikácie predmetných ustanovení je to, že autor (alebo spoluautori)
audiovizuálneho diela sa nedohodli s výrobcom audiovizuálneho diela inak. Ak sa teda dohodli inak,
ustanovenia zmluvy budú mať prednosť pred zákonom.
Na to, aby výrobca záznamu originálu audiovizuálneho diela mohol vykonávať dispozičné práva
autora (autorov) audiovizuálneho diela, však musia byť splnené aj ďalšie predpoklady:
a) Výrobca od autorov audiovizuálneho diela musel písomnou zmluvou získal súhlas na
vyhotovenie originálu tohto diela.
b) Výrobca sa s autorom (autormi) dohodol o odmene za vytvorenie diela a na spôsobe jej určenia
osobitne za jednotlivé použitia tohto diela, podľa § 18 ods. 2) Autorského zákona.
Ak výrobca originálu audiovizuálneho diela vykonáva dispozičné práva autorov k audiovizuálnemu
dielu (podľa §55 ods. 2) Autorského zákona), vtedy má právo:
a) použiť toto dielo v pôvodnom znení, dabovanom znení alebo znení doplnenom o titulky
b) na použitie obrazov vytvorených v súvislosti s vyhotovením jeho originálu (ako častí
audiovizuálneho diela)
c) udeliť tretej osobe licenciu na použitie tohto diela
Pokiaľ by neboli splnené predpoklady pre aplikáciu §55 Autorského zákona a išlo by o použitie,
ktoré presahuje rámec zákonnej licencie, potom bude treba vychádzať z konkrétneho vzťahu nositeľov
práv k audiovizuálnímu dielu. Inými slovami, výkon práv k originálu audiovizuálneho diela môže byť
upravený aj zmluvou, uzatvorenou medzi nositeľmi dispozičních práv k tomuto dielu. V prípade ak
takáto zmluva neexistuje, budú osobami oprávnenými udeľovať súhlas všetci nositelia dispozičných
práv k originálu audiovizuálneho diela. V prípade audiovizuálnych záznamov je to podobné, pretože na
§55 Autorského zákona odkazujú oba odseky §71 Autorského zákona, čo znamená, že §55
Autorského zákona je aplikovatelný tak na dispozičné práva výkonných umelcov k záznamom ich
výkonov ako aj na dispozičné práva zhotoviteľov zvukových záznamov a zvukovo-obrazových
záznamov k nimi zhotoveným záznamom.
Ak by však neboli splnené vyššie uvedené podmienky pre aplikáciu §55 Autorského zákona,
potom by výkon práv k audiovizuálnímu dielu alebo k audiovizuálnímu záznamu bol závislý od
konsenzu nositeľov práv, resp. ak by konsenzus nebolo možné dosiahnuť, tak na rozhodnutí súdu,
ktorý by rozhodol na návrh jedného alebo viacerých nositeľov práv.
Jedným z nositeľov dispozičních práv (či už k audiovizuálnímu dielu alebo audiovizuálnímu
záznamu) bude vždy výrobca takéhoto záznamu. Podľa §5 ods. 20) Autorského zákona je za výrobcu
zvukovo-obrazového záznamu považovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá iniciovala alebo
zabezpečila jeho konečné vyhotovenie. Pretože je v predmetnom ustanovení použité slovo „alebo“,
nie je jasné či prednosť má iniciácia alebo konečné vyhotovenie audiovizuálneho záznamu.
Nezostáva preto iné, ako považovať obe eventuality za rovnocenné.
V §5 ods. 20) Autorského zákona sa ďalej expressis verbis nič nehovorí o znášaní nákladov
na výrobu audiovizuálneho záznamu. V praxi môžu vzniknúť rôzne vzťahové väzby, ktorých príklady
uvádzame v nasledujúcej tabuľke:
Osoba A má konkrétnu predstavu o tom, čo by
malo byť obsahom audiovizuálneho záznamu
a navrhne (iniciuje) nahranie originálu takéhoto
záznamu. Osoba A si nerobí žiadny nárok na
podiel na zisku z predaja rozmnoženín
záznamu.
Platí vyššie uvedené s tým rozdielom, že
osoba A si robí nárok na podiel zo zisku
z predaja rozmnoženín.

Osoba B zabezpečí technickú realizáciu výroby
tak originálu tohoto záznamu, ako aj
rozmnoženín určených na distribúciu do
obchodnej siete. To všetko bude osoba B
financovať a osobe B bude patriť zisk, prípadne
bude znášať stratu.
Platí vyššie uvedené, s tým rozdielom, že
financovanie zabezpečí osoba C, s ktorou si
bude osoba B (spolu s osobou A) deliť zisk, ale
nie stratu.
Tabuľka 1: Príklad právne relevantných vzťahov medzi osobami podieľajúcimi sa na výrobe zvukovoobrazového záznamu (okno z ľavej strany treba kombinovať s oknom z pravej strany). Možných variácií
je samozrejme viac ale z priestorových dôvodov ich neuvádzame.
Na tomto mieste je užitočné zamyslieť sa nad vzťahom „iniciácie“ výroby audiovizuálneho
záznamu a zabezpečením jeho „konečného vyhotovenia“, ak by tieto úkony vykonali rôzne osoby.
Máme za to, že za inicializáciu výroby zvukovo-obrazového záznamu je možné považovať
akýkoľvek konkrétny návrh na zhotoveni záznamu, pričom nie je podstatné, kto toto zhotovenie
financuje. Nič preto nebráni tomu, aby osoba, ktorá takýmto spôsobom výrobu len iniciovala, bola
v zmysle znenia § 5 ods. 20) Autorského zákona považovaná za výrobcu zvukovo-obrazového
záznamu.
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Rovnaký status však treba priznať aj subjektu, ktorý zhotovenie záznamu neinicioval ale len
zabezpečil jeho finálne vyhotovenie. Nie je však jednoznačné, či pod „zabezpečením“ treba chápať
výlučne financovanie alebo aj know-how technickej realizácie, prípadne aj vlastníctvo technických
zariadení, použitých na výrobu záznamu, za predpokladu, že takéto zariadenia neboli prenajaté, lebo
v tom prípade by išlo o náklady, ktoré znáša ten, kto výrobu financuje, čiže vlastníkovi nahrávacieho
štúdia, ktorý štúdio prenajme, v žiadnom prípade nemôže vzniknúť právo výrobcu zvukového alebo
zvukovo-obrazového záznamu, hoci by v tomto štúdiu došlo k finalizácii výroby originálu záznamu.
Možnú komplikovanosť právnych vzťahov medzi iniciátorom a konečným zhotoviteľom môže
demonštrovať aj nasledujúci modelový príklad:
Vedecký pracovník vedeckého ústavu inicioval zhotovenie audiovizuálneho záznamu pre potreby
výskumu, ktorému sa v ústave venuje len on sám. Záznam po technickej stránke zhotovil iný pracovník
toho istého ústavu, avšak predmetný záznam na základe zmluvy ďalej spracovala špecializovaná
externá firma. Zmluvu o spracovaní záznamu podpísali štatutární zástupcovia oboch pracovísk. Externá
firma (na základe zmluvy) vykonala na tomto zázname také úpravy, ktoré umožňujú v čo najvyššej
miere zvýrazniť pozorovanie javov či vlastností snímaných objektov, relevantných z hľadiska
konkrétneho výskumného projektu. Aby situácia bola ešte komplikovanejšia, zhotovenie a spracovanie
audiovizuálneho záznamu bolo financované z grantových prostriedkov, hoci pracovník, ktorý zhotovenie
záznamu inicioval, bol zamestnancom vedeckého ústavu a konal v rámci plnenia svojich povinností,
vymedzených v pracovnej zmluve. Je preto otázne, či v takomto prípade možno bezvýhradne uplatniť
analógiu so zamestnaneckým dielom (ku ktorému vzniká dispozičné a majetkové právo
zamestnávateľovi, za predpokladu, že dielo vzniklo v rámci plnenia pracovných povinností).
Na jednej strane nemožno opomenúť argument, že zamestnávateľ platí tak zamestnanca, ktorý
zhotovenie audiovizuálneho záznamu inicioval, ako aj toho zamestnanca, ktorý tento audiovizuálny
záznam zhotovil. Tieto mzdové náklady nie sú kryté z grantových prostriedkov, ale ako už bolo uvedené
vyššie, v §5 ods. 20) Autorského zákona sa expressis verbis nič nehovorí o znášaní nákladov na
výrobu audiovizuálneho záznamu.
Na druhej strane však nemožno opomenúť ďalšie fakty a to, že zhotovenie predmetného
audiovizuálneho záznamu neinicioval štatutárny zástupca zamestnávateľa. Navyše podľa platného
pracovného poriadku ústavu, zamestnanec (ktorý inicioval zhotovenie tohto záznamu) nebol povinný
dopredu upozorniť štatutárneho zástupcu ústavu na svoj úmysel iniciovať zhotovenie predmetného
audiovizuálneho záznamu. Záznamové médiá a ďalšie technické zabezpečenie boli kúpené so
súhlasom štatutárneho zástupcu vedeckého ústavu v istom časovom predstihu. V čase kúpy tohto
materiálu však nebolo zrejmé, na zaznamenanie akých javov v rámci vedeckého výskumu budú
záznamové nosiče a záznamová technika (zaplatená z grantových prostriedkov) použité. Navyše
možno znova zopakovať, že materiálne náklady neznášal zamestnávateľ, pretože boli hradené
z grantových prostriedkov a v §5 ods. 20) Autorského zákona sa v súvislosti s definovaním výrobcu
audiovizuálního záznamu expressis verbis nič nehovorí o znášaní nákladov na výrobu audiovizuálneho
záznamu.
Z uvedeného vyplýva, že v zmysle predmetnej právnej úpravy môže vzniknúť právo výrobcu
zvukovo-obrazového záznamu (ktoré nie je záznamom audiovizuálneho diela) aj viacerým subjektom
– v prvom rade tomu, kto zhotovenie záznamu inicioval (hoci ho nefinancoval) ako aj osobe ktorá
zabezpečila konečné vyhotovenie, čo môže byť osoba, ktorá financovala výrobu. V zmysle účinném
právej úpravy sa nositeľom dispozičních práv môže stať aj subjekt, ktorý vykonal finálnu úpravu
audiovizuálneho záznamu. Nemožno tiež vylúčiť, že za spoluvýrobcu zvukovo-obrazového záznamu
bude považovaný aj subjekt, ktorý zabezpečil technickú realizáciu záznamu a prípadne aj ten kto
bezodplatne poskytol záznamovú techniku a prípadne aj priestory na zhotovenie záznamu.
V súvislosti s vymedzením výrobcu zvukovo-obrazového záznamu je tiež zaujímavé, že v §5
ods. 20) Autorského zákona sa spomína originál audiovizuálního diela, avšak v svislosti
s audiovizuálním záznamom sa už originál záznamu nespomína. I keď pod konečným vyhotovením
záznamu treba v prvom rade chápať finalizáciu originálu záznamu, predsa nemožno opomenúť ani
argument, že v komerčnej sfére výrobou originálu celý proces nekončí a za konečné vyhotovenie je
možné považovať exempláre určené na distribúciu, pretože tieto sú (na rozdiel od originálu) vybavené
aj grafickou úpravou, ktorá je spravidla nielen na obale ale aj na samotnom nosiči.
3

VZŤAH VÝKONU PRÁVA, PREVODU A PRECHODU PRÁVA

Výkon práv treba odlíšiť od prevodu práv. Prevod dispozično-majetkových práv autorov a
výkonných umelcov na inú osobu (napríklad na výrobcu zvukovo-obrazového záznamu, nie je možný,
pretože to vyplýva z § 18 ods. 5) Autorského zákona, ktorý sa vzťahuje tak na autorov ako aj na
výkonných umelcov:
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§ 18
Majetkové práva
(1)Autor má právo použiť svoje dielo.
(2) Autor má právo udeľovať súhlas na každé použitie diela, najmä na
a) vyhotovenie rozmnoženiny diela,
b) verejné rozširovanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny predajom alebo inou formou prevodu
vlastníckeho práva,
c) verejné rozširovanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny nájmom alebo vypožičaním,
d) spracovanie, preklad a adaptáciu diela,
e) zaradenie diela do súborného diela,
f) verejné vystavenie diela,
g) verejné vykonanie diela,
h) verejný prenos diela.
(3) Práva podľa odsekov 1 a 2 udelením súhlasu autora podľa odseku 2 nezanikajú; autor je len
povinný
strpieť
použitie
diela
inou
osobou
v
rozsahu
udeleného
súhlasu.
(4) Iná osoba môže bez súhlasu autora použiť dielo len v prípadoch ustanovených týmto zákonom.
(5) Práva podľa odsekov 1 a 2 sú neprevoditeľné, autor sa ich nemôže vzdať a nemožno ich postihnúť
súdnym výkonom rozhodnutia, ani exekúciou vedenou podľa osobitného predpisu; to sa nevzťahuje na
pohľadávky vzniknuté z majetkových práv.
Ak však ide o dispozično-majetkové práva výrobcu zvukovo-obrazového záznamu, tieto sú
3
prevoditeľné na základe §66 ods. 4) Autorského zákona:
§ 66
Majetkové práva výrobcu zvukovo-obrazového záznamu

(1) Výrobca zvukovo-obrazového záznamu má právo na použitie svojho zvukovo-obrazového záznamu.
(2) Výrobca zvukovo-obrazového záznamu má právo udeľovať súhlas na tieto použitia:
a) vyhotovenie rozmnoženiny zvukovo-obrazového záznamu,
b) verejné rozširovanie originálu zvukovo-obrazového záznamu alebo jeho rozmnoženiny predajom
alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva,
c) verejné rozširovanie originálu zvukovo-obrazového záznamu alebo jeho rozmnoženiny nájmom alebo
vypožičaním,
d) verejné vykonanie zvukovo-obrazového záznamu,
e) vysielanie zvukovo-obrazového záznamu,
f) sprístupňovanie zvukovo-obrazového záznamu verejnosti.
(3) Právo výrobcu udeľovať súhlas na verejné rozširovanie originálu zvukovo-obrazového záznamu
alebo jeho rozmnoženiny podľa odseku 2 písm. b) zaniká pre územie členského štátu alebo zmluvného
štátu prvým oprávneným predajom alebo iným prevodom vlastníckeho práva k originálu zvukovoobrazového záznamu alebo k jeho rozmnoženine na území členského štátu alebo zmluvného štátu, a to
pre originál zvukovo-obrazového záznamu a všetky jeho rozmnoženiny, ktoré boli predmetom predaja
alebo iného prevodu vlastníckeho práva.
(4) Práva výrobcu zvukovo-obrazového záznamu podľa odsekov 1 a 2 sú prevoditeľné.

3
Rovnako sú v zmysle príslušných ustanovení Autorského zákona prevoditeľné aj práva výrobcu zvukového záznamu (viď §64 ods.
4) AZ) a vysielateľa (viď §68 ods. 4) AZ). Naopak dispozično-majetkové práva autora a výkonného umelca sú ex lege neprevoditeľné
na inú osobu (viď §18 ods. 5) a §71 ods. 1) AZ), tieto práva môžu byť len predmetom dedenia (viď § 18 ods. 6) AZ).
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Preto je možné, že nositeľom dispozičních práv môže byť iná osoba, ako tá, ktorá ako prvá
mala dispozično-majetkové práva k predmetnému záznamu, pretože ju bolo možné považovať za
výrobcu tohto záznamu v zmysle §5 ods. 20) Autorského zákona.
Podobne, ak nositeľ práv (autor, výrobca záznamu, výkonný umelec) zomrie, práva (ktorých
bol nositeľom) prejdú na jeho právnych nástupcov. Výkon dispozičného práva právnym nástupcom (či
nástupcami) pôvodného nositeľa práva je však relevantný len vtedy, ak tieto práva ešte neboli časovo
preexpirované.
Právnymi nástupcami zosnulého autora ale nemusia byť dedičia, pretože Autorský zákon v
§18 ods. 6) upravuje špecifický postup v prípade ak:
a) ide o dielo spoluautorov
b) zosnulý spoluautor nemá dedičov
V tomto prípade práva zosnulého prejdú na žijúcich spoluautorov, ktorí ale nemajú status
dedičov. Tu treba tiež poznamenať, že pokiaľ ide o dispozičné práva a majetkové právo na odmenu
vyplývajúce z Autorského zákona, tak v prípade smrti nositeľa týchto práv, ktorý zomrel, nemajúc
dedičov ani zo zákona a ani zo závetu, pričom nejde o prípad zosnulého spoluautora, je vylúčené aby
sa tieto práva stali odúmrťou a teda tieto práva nemôže nadobudnúť štát. Takýto predmet chránený
Autorským zákonom sa stane voľným podľa § 53 Autorského zákona.
4

KTO MÁ BYŤ POVAŽOVANÝ ZA ZHOTOVITEĽA ORIGINÁLU AUDIOVIZUÁLNEHO
ZÁZNAMU

Táto kapitola sa týka tak výrobcov originálov audiovizuálnych záznamov ako aj výrobcov
originálov audiovizuálnych diel. Problém spočíva v tom, že v procese výroby môže byť zaangažovaných
viacero subjektov, ktoré sa na výrobe podieľajú, pričom ich prínos, či postavenie v rámci procesu výroby
môže byť:
a) totožné,
b) čiastočne odlišné alebo
c) úplne odlišné
Nemáme tu samozrejme na mysli osoby, ktoré plnia príkazy, ale subjekty, ktoré riadia a financujú
realizáciu audiovizuálnych projektov. Odpoveď na otázku, koho treba považovať za výrobcu originálu
audiovizuálneho záznamu resp. originálu audiovizuálneho diela, je spravidla tým zložitejšia, čím väčší
a organizačne komplikovanejší je konkrétny audiovizuálny projekt.
Výrobcom originálu audiovizuálneho diela je podľa §5 ods. 20) Autorského zákona ten, kto je
výrobcom zvukovo-obrazového záznamu tohoto diela. Z toho vyplýva, že na výrobcu audiovizuálního
diela sa vzťahujú rovnaké kritériá ako na výrobcu zvukovo-obrazového záznamu. Výrobca originálu
zvukovo-obrazového záznamu je definovaný v §5 ods. 20) Autorského zákona ako fyzická alebo
právnická osoba, ktorá iniciovala alebo zabezpečila konečné vyhotovenie audiovizuálneho záznamu.
V svislosti s iniciovaním, realizáciou a financovaním realizácie audiovizuálních projektov sa praxi často
stretneme s označením „producent“. Označenie „producent“ v Autorskom zákone nenájdeme,
avšak nevidím dôvod prečo by producent nemohol byť tou osobou o ktorej by sme mali uvažovať ako
o výrobcovi originálu audiovizuálneho záznamu či originálu audiovizuálneho diela.
Problém však môže spočívať v tom, že pojem „producent“ sa stal nejednoznačným. Okrem toho,
že rôzne zdroje uvádzajú rôzne definície tohoto pojmu, k významovej nejednoznačnosti prispieva aj to,
že v súčasnosti je bežné, že na realizácii väčších audiovizuálnych projektov sa podieľa viacero druhov
producentov, preto je vhodné na tomto miste uviesť ich prehľad, spolu s definičnými znakmi:
Producent je osoba, ktorá je iniciátorom projektu a dohliada na projekt od konceptuálnej fázy až
po dokončenie. Producent môže mať tak status podnikateľa ako aj pozíciu zamestnanca, ktorý pracuje
4
napríklad pre filmové štúdio alebo pre nezávislú produkčnú spoločnosť. Obsah práce oboch je však
rovnaký – inicializácia projektu, jeho koordinácia a dohľad nad všetkým, čo súvisí s realizáciou
audiovizuálneho projektu. To znamená, že producent je osobou, ktorá vykonáva každodennú kontrolu
nad finančnými, technologickými a administratívnymi procesmi. V prípade audiovizuálneho diela
5
nemožno opomenúť
dohľad producenta nad tvorivými procesmi. Producent je teda priamo
6
zainteresovaný do procesu výroby a ak je producentom podnikateľ, nesie aj finančné riziko.
Exekutívny (riadiaci) producent (executive producer/ executive in charge of production)
vykonáva dohľad nad viacerými producentmi. Napríklad televízny seriál môže mať aj viac producentov,
7
títo sú zodpovední exekutívnemu producentovi. Exekutívny producent spravidla reprezentuje
finančného investora (napríklad filmové štúdio alebo distribútora) pričom takáto osoba nie je zapojená
4

http://www.hollywoodlitsales.com/cf/journal/dspJournal.cfm?intID=2058.Prístup 25.3. 2012.
http://www.hollywoodlitsales.com/cf/journal/dspJournal.cfm?intID=2058.Prístup 25.3. 2012.
http://en.wikipedia.org/wiki/Film_producers.Prístup 25.3.2012.
7
http://www.hollywoodlitsales.com/cf/journal/dspJournal.cfm?intID=2058.Prístup 25.3. 2012.
5
6
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do každodenných rutinných organizačných procesov súvisiacich s výrobou a nie je zapojený ani do
technickej stránky výroby. Status exekutívneho producenta je nezriedka priznaný autorovi literárnej
predlohy audiovizuálneho diela. V takýchto prípadoch je potom funkcia exekutívneho producenta skôr
8
čestnou funkciou.
Koproducent (co-producer) pracuje pod dohľadom producenta alebo exekutívneho producenta.
Pokiaľ ide o výrobu audiovizuálneho diela status koproducenta má často ten, kto získal dispozičnomajetkové práva k literárnej predlohe, podľa ktorej bol napísaný scenár alebo práva k samotnému
9
scenáru.
Výkonný producent (v anglickom jazyku je označený jako line producer, čo je do slovenčiny
preložiteľné len s istým významovým posunom) je zodpovedný za manažment, ktorý vykonáva denný
10
dohľad nad prácou výrobného štábu. Výkonný producent hrá významnú rolu aj v tzv. predprodukčnej
fáze prípravy projektu, čo je fáza dokončovania scenária, výberu účinkujúcich a výberu členov
výrobného štábu.
Asociovaný producent (associate producer) vykonáva (na základe delegácie) jednu alebo aj
viac funkcií producenta. Pracuje priamo pod vedením producenta, no zároveň je podriadený aj
11
výkonnému producentovi.
Z uvedeného vyplýva, že ako potenciálnych nositeľov dipozičných práv k originálu audiovizuálneho
záznamu alebo originálu audiovizuálneho diela môžeme vymedziť producenta a exekutívneho
producenta. Či budú obaja nositeľmi dispozičných práv, alebo to bude len jeden z nich, bude záležať na
konkrétnych okolnostiach daného prípadu a to najmä či:
a) producent je podnikateľom alebo je zamestnancom
b) či exekutívny producent financuje projekt, alebo len dohliada na koordináciu projektu realizovaného
viacerými producentmi alebo je jeho funkcia len čestná
c) či je do audiovizuálneho projektu zapojených viac producentov alebo exekutívnych producentov
a aký je podiel resp. vplyv každého z nich na zabezpečení výroby
Ako príklad k vyššie uvedenému môže dobre poslúžiť pieseň We are the World z roku 1985, ktorej
12
spoluautormi sú Michael Jackson a Lionel Richie. Výrobu videoklipu k tejto piesni zabezpečoval rad
osôb:
a)

osoby s kumulovanou funkciou exekutívneho producenta a producenta: Quincy Jones a Lionel
Richie
b) exekutívni producenti: Wyclef Jean, Randy Phillips a Peter Tortorici
c) producenti: Humberto Gattica a RedOne
d) koproducenti: Rickey Minor, Mervyn Warren a Patti Austin
Z uvedeného vyplýva, že v prípadoch, kedy realizáciu audiovizuálneho projektu zabezpečuje
viacero producentov, môže dôjsť z právního hľadiska k pomerne komplikovaným vzťahom. Po
formálnej stránke pritom môže mať rovnaký status producenta aj viacero osob, no ich reálny vplyv na
proces výroby môže byť rôzny, a to tak z hľadiska obsahu, ako aj množstva vykonanej práce.
5

ZÁVER

V súvislosti s dispozičnými právami k audiovizuálnemu záznamu, resp. audiovizuálnemu dielu
možno na jednej strane určiť subjekty, ktoré sú nositeľmi týchto práv. Osoba (alebo osoby), ktoré budú
zabezpečovať výkon týchto práv musia byť na jednej strane nositeľmi týchto práv. Na druhej strane
však, v prípade ak je nositeľov práv viac, výkon dispozičných práv môže zabezpečovať len jeden
(zriedka viacero) nositeľov práv, pokiaľ budú splnené podmienky stanovené v §55 Autorského zákona.
Takáto redukcia má logiku v tom, že v prípade väčších audiovizuálnych projektov, kde je množstvo
nositeľov práv k výsledku chráneného autorským právom, je pravdepodobné, že obtiažnosť hľadania
konsenzu medzi nositeľmi práv je priamo úmerná počtu nositeľov práv.
Pokiaľ by neboli splnené predpoklady pre aplikáciu §55 Autorského zákona a išlo by o použitie,
ktoré presahuje rámec zákonnej licencie, potom bude treba vychádzať z konkrétneho vzťahu nositeľov
práv k audiovizuálnemu dielu. Inými slovami, výkon práv k originálu audiovizuálneho diela môže byť
upravený aj zmluvou, uzatvorenou medzi nositeľmi dispozičních práv k tomuto dielu. V prípade ak
takáto zmluva neexistuje, budú osobami oprávnenými udeľovať súhlas všetci nositelia dispozičných
práv k originálu audiovizuálního diela. V prípade audiovizuálnych záznamov je to podobné, pretože na
§55 Autorského zákona odkazujú oba odseky §71 Autorského zákona, čo znamená, že §55 Autorského
8

http://en.wikipedia.org/wiki/Film_producers.Prístup 25.3.2012.
http://www.hollywoodlitsales.com/cf/journal/dspJournal.cfm?intID=2058.Prístup 25.3. 2012.
http://www.hollywoodlitsales.com/cf/journal/dspJournal.cfm?intID=2058.Prístup 25.3. 2012.
11
http://www.hollywoodlitsales.com/cf/journal/dspJournal.cfm?intID=2058.Prístup 25.3. 2012.
12
Videoklip treba považovať za audiovizuálne dielo.
9

10
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zákona je aplikovatelný tak na dispozičné práva výkonných umelcov k záznamom ich výkonov ako aj na
dispozičné práva zhotoviteľov zvukových záznamov a zvukovo-obrazových záznamov k nimi
zhotoveným záznamom.
Ak by však neboli splnené podmienky pre aplikáciu §55 Autorského zákona, potom by výkon
práv k audiovizuálnímu dielu alebo k audiovizuálnímu záznamu bol závislý od konsenzu nositeľov práv,
resp. ak by konsenzus nebolo možné dosiahnuť, tak na rozhodnutí súdu, ktorý by rozhodol na návrh
jedného alebo viacerých nositeľov práv.
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ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU V PRINCÍPOCH EURÓPSKEHO
ZMLUVNÉHO PRÁVA
Lenka Dufalová
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Článok je zameraný právnu úpravu náhrady škody v Princípoch európskeho zmluvného
práva a jej následnú komparáciu s právnou úpravou náhrady škody v slovenskom obchodnom
zákonníku. Zodpovednosť za škodu je predmetom záujmu aj na európskej pôde, nielen v rámci
legislatívy Európskej únie, ale zaoberajú sa ňou aj akademici v rámci otázky či a v akej miery unifikovať
európske súkromné právo. Princípy európskeho zmluvného práva sú v podstate prvým výsledkom
unifikačného procesu súkromného práva v Európe. Sú výsledkom rozsiahleho komparatívneho
výskumu, a teda by mali predstavovať riešenia na takmer všetky situácie, s ktorými sa možno v rámci
zmluvných vzťahov stretnúť. Autorka sa zameriava na komplexnú analýzu ponúkaných riešení nielen
v rámci jednotlivých predpokladov zodpovednosti za škodu, ale aj súvisiacich inštitútov, ako je
predzmluvná zodpovednosť, zmluvná pokuta, limitácia náhrady škody či premlčanie nároku na náhradu
škody.
Kľúčové slová: zodpovednosť za škodu, Princípy európskeho zmluvného práva, náhrada škody,
Obchodný zákonník
1

ÚVOD

Princípy európskeho zmluvného práva (ďalej len „Princípy“) boli vypracované Komisiou pre
európske zmluvné právo, ktorú viedol prof. Ole Lando, a po častiach publikované v rokoch 1995-2002.
Ako uvádza sám prof. Lando, dôvodom pre vznik komisie aj Princípov bolo presvedčenie, že vytvorenie
jednotných kolíznych pravidiel pre určenie rozhodného práva v zmluvných aj mimozmluvných
záväzkoch nebude dostatočné pre vytvorenie a fungovanie jednotného európskeho trhu, a preto je
1
potrebné harmonizovať aj hmotné právo.
Princípy sú súborom zásad, ktorých zamýšľaným cieľom je stať sa všeobecnými pravidlami pre
2
zmluvné právo v EÚ. Princípy neupravujú jednotlivé zmluvné typy, ale predstavujú všeobecnú časť
záväzkového zmluvného práva. Princípy nie sú normatívnym textom, nemajú povahu národného,
nadnárodného ani medzinárodného práva, a teda nie sú všeobecne záväzné. Princípy majú
súkromnoprávnu povahu a rozsah ich aplikácie záleží výlučne od dohody zmluvných strán, ktoré sa už
dnes môžu dohodnúť na ich aplikácii. Podľa článku 1:101 ods. 3 sa zmluva bude riadiť Princípmi v
prípade, ak sa zmluvné strany dohodli na ich začlenení do zmluvy, alebo ak sa dohodli, že zmluva sa
3
nimi bude riadiť. Tiež môžu byť aplikované v prípade, ak sa zmluvné strany dohodli o tom, že zmluva
4
sa bude spravovať „všeobecnými právnymi zásadami“, „lex mercatoria“ alebo obdobnými pravidlami,
alebo ak si zmluvné strany nezvolili nijaký právny poriadok alebo právne normy pre úpravu ich
5
zmluvného vzťahu . Princípy majú povahu soft law. Princípy sa neviažu sa na právny poriadok
žiadneho z členských štátov EÚ, snažia sa však z právnych poriadkov rôznych členských štátov vytvoriť
jednotné ustanovenia zmluvného práva. Pri ich vytváraní sa značný dôraz kládol na ich neutralitu,
mnoho prijatých riešení je výsledkom kompromisov medzi existujúcimi národnými právnymi predpismi a
opierajú sa o dôkladnú komparatívnu prácu akademikov z krajín EÚ.

1

Bližie k tomu: LANDO, O. – BEALE, H.(eds). Principles of European Contract Law. Parts I and II. The Hague : Kluwer Law
International, 2000, p. xi.
Článok 1:101 ods. 1.
3
Rozdiel medzi týmito dvoma opísanými prípadmi je nasledovný: V prípade inkorporovania Princípov do zmluvy, Princípy sa tak
nestanú rozhodným právom, budú súčasťou národného práva. Rozhodné právo bude určené pravidlami medzinárodného práva
súkromného. V druhom prípade sa Princípy stanú rozhodným právom.
4
Odkaz na lex mercatoria je možný len v prípade obchodných zmlúv, nakoľko lex mercatoria možno zjednodušene definovať ako
systém právnych noriem upravujúcich právne vzťahy medzi medzinárodnými obchodníkmi.
5
Autori Princípov tu majú na mysli možnosť rozhodovať spory podľa Princípov v prípade, ak súdy (najmä arbitrážne) nemajú
k dispozícii žiadne osobitné pravidlá pre kolízie právnych poriadkov. Odôvodnením takejto aplikácie je komparatívna príprava
a medzinárodná diskusia, ktorú princípy reflektujú. Pre posúdenie zmluvy s cudzím prvkom môžu Princípy poskytnúť vhodnejší
Bližšie pozri
základ ako akýkoľvek iný osobitný systém národného zmluvného práva.
LANDO, O. – BEALE, H.(eds.). dielo cit. v pozn. 1,
s. 97.
2
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2

APLIKÁCIA PRINCÍPOV
6

7

Princípy, na rozdiel od zásad UNIDROIT či Viedenského dohovoru , ktoré možno aplikovať
výlučne na obchodné zmluvy s cudzím, medzinárodným, prvkom, sú použiteľné tak na zmluvy s cudzím
8
prvkom, ako aj na kontrakty vnútroštátne, vrátane spotrebiteľských či obchodnoprávnych zmlúv. Na
druhej strane, pokiaľ ide o územnú pôsobnosť, kým zásady UNIDROIT či Viedenský dohovor majú
globálnu pôsobnosť, Princípy sú v zásade obmedzené na územie Európy. Prípustnosť Princípov ako
rozhodného práva v prípade právnych vzťahov s cudzím prvkom umožňuje aj preambula Nariadenia o
9
práve rozhodnom pre zmluvné záväzky , ktorá v odseku 13 uvádza, že „toto nariadenie stranám
nebráni v zahrnutí odkazu na právny poriadok neštátnej povahy alebo na medzinárodný dohovor do ich
zmluvy“. Okrem toho, jednotlivé ustanovenia Princípov môžu slúžiť na vypĺňanie medzier v práve, teda
môžu poskytnúť riešenie v takých prípadoch, ktoré rozhodné právo nerieši. V neposlednom rade, tiež
môžu nám poskytnúť spoločný európsky jazyk pre diskusie o zmluvnom práve či ako interpretačná
pomôcka pre výklad už harmonizovaného práva.
3

ÚPRAVA ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU V PRINCÍPOCH

Pokiaľ ide o samotnú právnu úpravy zodpovednosti za škodu, Princípy upravujú nielen
všeobecnú zodpovednosť spôsobenú nesplnením povinnosti, k plneniu ktorej sa zmluvná strana
zaviazala v zmluve, ale aj osobitné prípady zodpovednosti za škodu. K osobitným skutkovým
10
podstatám patrí napríklad v slovenskom práve opomínaná doktrína culpa in contrahendo,
ale aj
zodpovednosť za škodu spôsobenú porušením dôverných informácii poskytnutých pri rokovaniach
11
12
o uzatváraní zmluvy alebo zodpovednosť za škodu v prípade dovolania sa neplatnosti zmluvy , či
nárok na náhradu škody spôsobenej nesprávnou informáciou, na základe ktorej poškodený pristúpil
13
k uzatvoreniu zmluvy . Z hľadiska použitej terminológie v prípade zodpovednosti za škodu spôsobenú
nesplnením zmluvnej povinnosti, Princípy nehovoria o zodpovednosti za škodu, ale o práve na náhradu
škody v rámci nárokov vyplývajúcich z neplnenia zmluvy. Rovnaký koncept vidíme aj v slovenskom
zákone č. 513/1991 Zb. Obchodnom zákonníku v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný
zákonník“), čo vyplýva zo skutočnosti, že povinnosť škodcu nahradiť spôsobenú škodu je založená na
objektívnom princípe, a vtedy v zásade hovoríme o mimozodpovednostnom záväzku.
Základom pre poskytnutie náhrady škody v zmysle Princípov je ustanovenie článku 8:101, podľa
14
ktorého, ak zmluvná strana neplní záväzok zo zmluvy a toto neplnenie nie je ospravedlnené
(excused) v súlade s článkom 8:108, poškodený sa môže domáhať akejkoľvek nápravy podľa kapitoly
9. Ak je porušenie zmluvnej povinnosti ospravedlnené, neznamená to, že poškodený stráca svoje
nároky. Poškodený sa, samozrejme, môže dožadovať nápravy podľa kapitoly 9, avšak s výnimkou
požadovania splnenia porušenej povinnosti a náhrady škody. Zmluvná strana porušujúca svoju
povinnosť sa tak liberuje spod povinnosti nahradiť škodu. Zmluvná strana sa tiež nemôže dožadovať
niektorého z nápravných opatrení do takej miery, do akej vlastným konaním spôsobila porušenie
povinnosti druhej strany. Všeobecnými prostriedkami nápravy podľa kapitoly 9 sú právo požadovať
splnenie povinnosti, právo odoprieť plnenie, právo ukončiť zmluvný vzťah, právo na zníženie ceny
a právo na náhradu škody. Požadovať možno aj viacero druhov náprav, za podmienky, že nie sú
navzájom nezlučiteľné. Princípy neurčujú žiadnu hierarchiu týchto prostriedkov, voľba spôsobu závisí
výhradne od vôle zmluvnej strany.
To, za akých okolností nevznikne povinnosť nahradiť spôsobenú škodu, t.j. liberačné dôvody,
určuje článok 8:108. Strana, ktorá porušila zmluvu nie je povinná nahradiť tým spôsobenú škodu, ak
preukáže, že porušenie bolo spôsobené prekážkou, ktorú nemohla ovplyvniť, a ak nebolo možné
existenciu prekážky, alebo jej odstránenie či prekonanie jej následkov rozumne predvídať v čase
uzavretia zmluvy. V tomto prípade ide napríklad o pôsobenie vis major, nemožno sem zaradiť platobnú
neschopnosť dlžníka. Pokiaľ ide o prekážku prechodnej povahy, účinky ospravedlnenia trvajú len počas
trvania tejto prekážky. Okrem toho strana, ktorá porušuje zmluvnú povinnosť je povinná druhej strane
oznámiť povahu prekážky a jej vplyvu na schopnosť splniť povinnosť zo zmluvy v primeranom čase po
6

Zásady medzinárodných obchodných zmlúv, vypracované Medzinárodným ústavom pre zjednotenie súkromného práva.
Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru zo dňa 24. apríla 1963.
BUSCH, D. et al. The Principles of European Contract Law and Dutch Law: A Commentary. Hague : Kluwer Law International,
2002, s. 15.
9
Nariadenie Rady (ES) č. 593/2008 o práve rozhodnom pre zmluvné záväzky (Rím I.)
10
Článok 2:301.
11
Článok 2:302.
12
Článok 4:117.
13
Článok 4:103.
14
Pojem neplnenie podľa článku 1:301 ods. 4 označuje akékoľvek neplnenie povinnosti vyplývajúcej zo zmluvy, či už vadné plnenie,
oneskorené plnenie, nesplnenie povinnosti ako také ako aj nedostatok súčinnosti potrebnej k riadnemu plneniu zmluvy.
7
8
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tom, ako sa dozvedela alebo mala dozvedieť o tejto prekážke. Druhá strana má nárok na náhradu
škody, ktorá jej bola spôsobená nedoručením takéhoto oznámenia. Autori Princípov uvádzajú, že toto
15
ustanovenie nie je kogentné, a zmluvné strany ho môžu vzájomnou dohodou modifikovať. Liberácia
vo vzťahu k zmluvnej strane nastane len vtedy, ak budú splnené všetky predpoklady uvedené v článku
8:108 ods. 1.
Nárokmi, ktoré plynú oprávnenej osobe z porušenia zmluvnej povinnosti sa zaoberá
kapitola 9 Princípov. Článok 9:501 garantuje právo na náhradu škody, a to nielen materiálnej, ale aj
imateriálnej, ako je napríklad poskytnutie satisfakcie za bolesť a utrpenie či duševnú nepohodu, za
stratu radosti z dovolenky, ako aj náhradu budúcej ujmy, o ktorej možno rozumne predpokladať, že
nastane. Nezodpovedanou otázkou zostáva, či možno požadovať náhradu škody na živote a zdraví.
Pokiaľ ide o pojem budúca ujma (future loss), ten nemožno zamieňať s pojmom ušlý zisk. Ide o pojem
širší a zahŕňa ujmy, ktoré predvídateľné vzniknú po tom, ako bola vyčíslená náhrada škody pred
súdom. Tento pojem zahŕňa budúce možné výdavky, ktoré by neboli vznikli, kedy bola zmluva plnená
riadne, a ušlý zisk, ktorý poškodený mohol očakávať, ak by k porušeniu zmluvy nebolo bývalo došlo.
Súd rozhodujúci o náhrade škody bude mať pri vyčísľovaní takejto škody sťaženú pozíciu v tom, že
16
bude musieť sám určiť pravdepodobnosť vzniku ďalších, budúcich, škôd, ako aj ich výšku. Tieto
budúce straty majú častokrát formu tzv. straty príležitosti (loss of chance/opportunity).
Pokiaľ ide o rozsah náhrady škody, základným pravidlom, ktoré sa pri náhrade ujmy podľa
Princípov uplatňuje je jednak zásada plnej náhrady škody, ktorá sa odzrkadľuje aj v tom, že výška
náhrady spôsobenej ujmy má poškodeného čo najpresnejšie vrátiť do pozície, v ktorej by sa nachádzal,
ak by zmluva bola riadne vykonaná (článok 9:502). Náhrada škody zahŕňa skutočnú škodu a ušlý zisk.
Právo na náhradu škody nie je podmienené preukázaním zavinenia, ide o objektívnu zodpovednosť za
škodu.
Predpokladom vzniku nároku na náhradu škody spôsobenej porušením zmluvnej povinnosti
je vznik škody. Princípy v tomto ohľade prevzali koncepciu náhrady škody tak, ako je daná
v kontinentálnom práve, a na rozdiel od anglo-amerického právneho systému, ktoré pozná tzv. nominal
damages, priznávané, ak bol porušený právom chránený záujem, ale nebola spôsobená žiadna škoda,
je náhrada škody podľa Princípov podmienená preukázaním, že škoda skutočne vznikla. Ak porušením
zmluvnej povinnosti nevznikne žiadna škoda, nevznikne dotknutej strane ani právo na náhradu škody.
Náhrada škody sa nepriznáva ani v prípade, ak strana, ktorá porušila zmluvnú povinnosť takýmto
konaním nadobudla určité hodnoty, ktoré by inak nezískala, ale druhej strane tým žiadna škoda
nevznikla. Princípy teda uplatňujú pri určení náhrady škody zásadu loss-based damages, t.j. náhrada
škody sa rovná výške spôsobenej škody a nie výške škodcom získaného prospechu (gain-based
17
damages). Náhrada škody má tak výlučne kompenzačný charakter, Princípy neobsahujú ustanovenia
o možnom zvýšení či znížení náhrady škody.
Ďalšou zásadou, ktorá sa v rámci náhrady škody podľa Princípov uplatňuje, je zákaz
bezdôvodného obohatenia sa poškodeného, čo sa prejavuje tým, že výpočet náhrady škody
spôsobenej porušením zmluvnej povinnosti sa bude riadiť pravidlom, že od spôsobenej škody, je treba
odpočítať príjmy, zisky, ktoré poškodený získal z dôvodu neplnenia zmluvy. Kompenzovateľný je iba
rozdiel týchto dvoch čísel. Skutočná škoda môže byť znížená napríklad o náklady, ktoré v dôsledku
porušenia zmluvy poškodený nemusel vynaložiť, a ktoré by musel vynaložiť ak by sa zmluva riadne
18
plnila. Oficiálny komentár k Princípom tiež uvádza, že rovnako je potrebné postupovať aj v prípade
výpočtu ušlého zisku, od ktorého sa musia odpočítať náklady ktoré by museli byť vynaložené za účelom
dosiahnutia tohto zisku (z rímskeho compensatio lucri cum damno). Tieto ušetrené náklady sa označujú
pojmom kompenzačné úspory. Typickým príkladom je uzavretie náhradnej zmluvy a následný zisk
z tejto zmluvy. Dôkazné bremeno toho, že zisk bol dosiahnutý z náhradnej zmluvy, a nie zo zmluvy,
ktorá bola uzatvorená nezávisle na porušení zmluvnej povinnosti, však nesie strana, ktorá zmluvnú
povinnosť porušila. Z tejto zásady vyplýva aj to, že poškodenému nemožno priznať náhradu škody
represívneho charakteru, ktorej účelom by bolo trestať škodcu za spôsobenie škody.
Okrem princípu compensatio lucri cum damno je náhrada škody limitovaná aj niektorými
ďalšími okolnosťami. Všeobecne možno povedať, že môže ísť o okolnosti tak na strane osoby
porušujúcej zmluvnú povinnosť, ako aj strane poškodeného. Prvou z nich je predvídateľnosť škody
v čase vzniku záväzku – zmluvná strana, ktorá porušila zmluvnú povinnosť, je povinná nahradiť len tú
škodu, ktorú predvídala, alebo mohla rozumne predvídať v čase uzatvárania zmluvy ako
19
pravdepodobný výsledok neplnenia. To neplatí, ak porušenie povinnosti bolo spôsobené úmyselne
15

LANDO, O. – BEALE, H.(eds.), dielo cit. v pozn. 1, s. 379.
Tamtiež, s. 379
Výnimku nachádzame v ustanovené článku 2:302, ktorý upravuje náhradu škody spôsobenú dôvernosti informácii poskytnutých
zmluvnými stranami v negociačnom procese.
18
LANDO, O. – BEALE, H.(eds.). dielo cit. v pozn. 1, s. 440.
19
Predvídateľnosť škody je založená na rovnakých zásadách ako slovenský obchodný zákonník, s výnimkou ustanovenia
o úmyselnom porušení zmluvnej povinnosti.
16
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alebo hrubou nedbanlivosťou (článok 9:503). V takom prípade bude strana porušujúca zmluvu povinná
nahradiť aj nepredvídateľnú škodu. Pokiaľ ide o ďalšie obmedzenia týkajúce sa výšky vymáhateľných
20
škôd, svoju úlohu tu zohráva spoluspôsobenie škody poškodeným (contributory negligence). Osobitné
ustanovenie o limitácii náhrady škody či jej zákaze Princípy neobsahujú.
Škodca nie je povinný nahradiť škodu, ktorej mohla zabrániť, alebo ktorej výšku mohla znížiť
osoba, ktorej škoda hrozí, a to prijatím primeraných opatrení (mitigation of loss). V takomto prípade má
poškodený nárok na náhradu všetkých výdavkov primerane vynaložených v snahe znížiť škodu (článok
21
9:505). Princípy definujú aj to, ako sa má nazerať na pojem primeranosť. Primeranosť sa má
posudzovať ako také „konanie, ktoré by osoby konajúce v dobrej viere a nachádzajúce sa v rovnakej
situácii ako zmluvné strany považovali za rozumné/primerané. Pri posudzovaní toho, čo je primerané je
nutné prihliadať na povahu a účel zmluvy, okolnosti prípadu a zvyklosti a prax príslušných obchodných
odvetví alebo profesií.“
Osobitne sú upravené nároky tej zmluvnej strany, ktorá z dôvodu neplnenia zmluvy, pristúpila
k zrušeniu zmluvy, a to v článkoch 9:506 a 9:507, ktoré poskytujú dva návody na vyčíslenie výšky
náhrady škody pri zrušení zmluvy. Prvý prípad sa vzťahuje na situáciu, ak došlo k ukončeniu
zmluvného vzťahu a dotknutá zmluvná strana
v primeranej lehote a primeraným spôsobom
22
uskutočnila náhradné plnenie. Vtedy sa táto zmluvná strana môže domáhať náhrady škody, ktorá
sa rovná rozdielu medzi zmluvnou cenou a cenou uskutočneného náhradného plnenia, rovnako ako aj
náhrady za akékoľvek ďalšie ujmy, pokiaľ sú nahraditeľné podľa oddielu 5 kapitoly 9 Princípov. Táto
ujma môže zahŕňať napríklad náklady spojené s uzatvorením náhradného obchodu. Táto koncepcia
vychádza z toho, že zmluvná strana ma záujem predovšetkým na plnení zmluvy a dosiahnutí jej účelu
ako na náhrade škody, a tiež nadväzuje na povinnosť znížiť hroziacu škodu. Ide v podstate o spôsob
výpočtu náhrady škody na základe konkrétnych údajov. Je namieste podotknúť, že uzatvorenie
náhradnej zmluvy je, na rozdiel od slovenskej právnej úpravy, v Princípoch koncipované ako možnosť
a nie ako povinnosť - je len na rozhodnutí poškodeného, či uskutoční náhradné plnenie alebo či sa
bude domáhať náhrady škody podľa pravidla obvyklej ceny alebo podľa všeobecného pravidla rozsahu
náhrady škody tak ako je uvedené v článku 9:502 Princípov. V prípade, ak zmluvná strana zrušila
zmluvu a nepristúpila k uskutočneniu náhradného plnenia, sa poškodený môže dožadovať rozdielu
medzi zmluvne dohodnutou cenou a cenou obvyklou za dohodnutý predmet plnenia v čase ukončenia
zmluvy, za predpokladu, že pre dojednané plnenie možno stanoviť obvyklú cenu. Opäť ide o spôsob
vyčíslenia výšky spôsobenej škody, avšak na základe abstraktných údajov, čo uľahčuje situáciu
poškodenému v tom, že nemusí preukazovať výšku vzniknutej škody. Poškodený sa môže domáhať
takto určenej náhrady škody za predpokladu, že cena plnenia v zmluve nie je stanovená ako cena
obvyklá. Ak obvyklú cenu plnenia nemožno určiť, takýto výpočet náhrady škody nie je možný, a výška
spôsobenej škody sa vyčísli v súlade s ustanovením článku 5:902, ktorý sa použije tiež v prípade, ak
dotknutá strana síce uskutočnila náhradné plnenie, ale to nebolo uskutočnené primeraných spôsobom
alebo v primeranom čase tak ako to vyžaduje článok 9:506. Domnievame sa, že tieto dva spôsoby je
možné aj kombinovať. Napríklad ak si poškodený pre vyčíslenie škody najprv zvolí metódu obvyklej
ceny a následne, ak táto nepokrýva výšku jeho škody, napríklad preto, že táto cena je nižšia ako
dohodnutá cena, môže pristúpiť aj k uskutočneniu náhradného plnenia, za predpokladu, že k nemu
dôjde za primeraných okolností a v primeranom čase a za splnenia podmienky, že sa neobohatí na
úkor škodcu. Problematickým bodom v tejto súvislosti sa javí dokazovanie toho, či poškodený skutočne
neuzatvoril náhradnú zmluvu, ak požaduje náhradu vo výške obvyklej ceny. Poškodený sa však tiež
môže domáhať náhrady škody za akékoľvek ďalšie ujmy, ktoré tým utrpel, pokiaľ sú vymáhateľné podľa
oddielu 5 kapitoly 9 Princípov.
V Princípoch nájdeme aj ustanovenie pripomínajúce inštitút zmluvnej pokuty, ktoré je typické
pre kontinentálne právne poriadky, avšak nie je vymáhateľne v krajinách patriacich do anglo23
amerického právneho systému. Článok 9:509 pojednáva o platbe dohodnutej pre prípad nesplnenia
20

Článok 9:504.
Článok 1:302.
Článok 9:506. Náhradné plnenie nie je v Princípoch definované. Máme za to, že náhradným plnením je také plnenie, ktorým sa
dosiahne účel zmluvy.
23
Anglické právo dôsledne rozlišuje medzi tzv. „liquidated damages“ a „penalty clause“. Pojem liquidated damages označuje
„predbežne stanovenú náhradu škody“ (škoda stanovená ex ante), na ktorej sa zmluvné strany dohodli v procese uzatvárania zmluvy
a pri jej výpočte vychádzali z reálneho predpokladu, aká škoda by mohla vzniknúť pri porušení konkrétnej zmluvnej povinnosti.
Liquidated damages sú vymáhateľné, pretože slúžia na uľahčenie situácie poškodeného, ktorý nemusí dokladovať skutočne
vzniknutú škodu, čo môže byť v niektorých prípadoch obzvlášť komplikované, najmä pokiaľ ide o ušlý zisk, či nemajetkovú ujmu.
Pokiaľ je dohodnutá suma nižšia ako škoda, ktorá by mohla nastať, označuje sa ako underliquidated damages a poškodený sa môže
domáhať aj náhrady skutočnej škody vo výške prevyšujúcej túto dohodnutú sumu. Ak je suma zámerne stanovená vyššia ako škody,
ktoré by mohli nastať a jej účelom je aj trestať škodcu, hovorí sa o penalty clause, ktorá sa považuje za nevymáhateľné plnenie,
z toho dôvodu, že slúži aj na potrestanie zmluvnej strany porušujúcej zmluvnú povinnosť. Posúdenie, či ide v zmluve o liquidated
damages alebo o zmluvnú pokutu záleží od toho ako sú formulované zmluvné podmienky a od iných okolnosti konkrétneho prípadu.
Anglické súdy [bližšie pozri prípad Dunlop Pneumatic Tyre Co v New Garage & Motor Co Ltd 1915] sa pokúsili vymedziť niekoľko
testov, podľa ktorých by bolo možné odlíšiť, kedy ide o liquidated damages a kedy o zmluvnú pokutu: 1.o pokutu pôjde v tom prípade,
21
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zmluvnej povinnosti: ak zmluva určuje, že zmluvná strana, ktorá nesplní povinnosť zo zmluvy má
v prípade takéhoto nesplnenia zaplatiť dohodnutú sumu dotknutej strane, poškodená strana má nárok
na vyplatenie tejto sumy, bez ohľadu na výšku utrpenej škody. V prípade, ak by táto suma bola
v hrubom nepomere k výške škody a iným okolnostiam, súd môže sumu primerane znížiť, a to bez
ohľadu na to, že zmluvné strany uzavreli odlišnú dohodu. Toto ustanovenie plní dve funkcie – jednak
pôsobí preventívne proti neplneniu záväzkov zo zmluvy a jednak pôsobí ako paušálna náhrada škody,
v prípade, že porušením zmluvnej povinnosti vznikne dotknutej strane škoda. Výhoda pre dotknutú
stranu je v tom, že nemusí preukazovať vznik ujmy ani jej výšku. Aby pôsobenie takejto doložky bolo
efektívne, suma pre prípad neplnenia by mala byť dohodnutá tak, aby splnenie povinnosti bolo
výhodnejšie, t.j. menej nákladné, ako zaplatenie dohodnutej sumy. Pokiaľ ide vzťah náhrady škody
24
a zmluvnej pokuty, komentár k Princípom uvádza , že pokiaľ dohodnutá suma nie je zjavne
neprimeraná „súd nezohľadňuje skutočne utrpenú ujmu, a dotknutej zmluvnej strane musí priznať sumu
dohodnutú v zmluve, nie viac, ani menej. V prípade, ak zmluva určuje iba minimálnu sumu, ktorú má
zaplatiť strana neplniaca zmluvu, poškodená strana môže požadovať sumu vyššiu ako je dohodnutá,
za predpokladu, že preukáže, že vzniknutá ujma je vyššia ako dohodnutá suma.“
Princípy v dvoch článkoch upravujú aj otázky týkajúce sa predzmluvnej zodpovednosti (culpa
in contrahendo). Ide o článok 2:301 upravujúci rokovania v rozpore s dobrou vierou a článok 2:302
upravujúci následky zneužitia dôverných informácii poskytnutých druhej strane počas rokovaní
o uzatvorení zmluvy. Základnou premisou z ktorej právna úprava predzmluvnej zodpovednosti
v Princípoch vychádza je ustanovenie vyjadrujúce zmluvnú slobodu subjektov súkromnoprávnych
vzťahov: strana môže slobodne rokovať o uzatvorení zmluvy a nenesie zodpovednosť, ak sa
nedosiahne dohoda. Nie vždy totiž rokovania o uzavretí zmluvy vedú k , očakávanému výsledku, t.j.
k uzavretiu zmluvy. Nie je to situácia v obchodných vzťahoch neobvyklá. Princípy takéto konanie
nepostihujú žiadnou sankciou. Zmluvná sloboda však nie je neobmedzená. Nesmie sa dostať do
rozporu s povinnosťou subjektu konať v dobrej viere a poctivo, tak ako to ustanovuje článok 1:201
Princípov. Avšak ak existujú skutočnosti, ktoré nasvedčujú tomu, že strana, ktorá rokovala alebo
prerušila rokovanie v rozpore s dobrou vierou a poctivým konaním, vtedy je takéto konanie postihované
zodpovednosťou za ujmy tým spôsobené druhej strane. V rozpore s dobrou vierou a poctivým konaním
je najmä to, ak strana začne rokovať alebo pokračuje v rokovaní bez skutočného úmyslu dosiahnuť
dohodu s druhou stranou. Zodpovednosť nepostihuje toho, kto rokoval v súlade so zásadou dobrej viery
a poctivo, len toho, kto tak nekonal. Účelom tohto ustanovenia je poskytnúť ochranu kontrahentovi,
ktorý vynaložil určité, nie obvyklé, náklady v presvedčení, že dôjde k uzatvoreniu zmluvy. Požadovať
možno aj náhradu za stratu príležitosti uzavrieť zmluvu s inou osobou.
Článok 2:302 chráni dôvernosť informácii poskytnutých kontrahujúcimi stranami. Ak
kontrahent počas rokovaní poskytne druhej strane dôverné informácie (confidential information), druhá
strana ich nesmie prezradiť alebo ich použiť pre vlastné účely, a to bez ohľadu na to, či následne dôjde
k uzavretiu zmluvy alebo nie. V prípade porušenia tejto povinnosti možno od druhej strany vyžadovať
náhradu vzniknutej škody a vydanie získaného prospechu. V súvislosti s takto konštituovanou ochranou
dôverných informácii sa vynára otázka, ako správne posúdiť či informácia poskytnutá v negociačnom
procese je dôverná alebo nie. Slovenský obchodný zákonník hovorí nie o dôverných informáciách ale o
„informáciách označených za dôverné“ stranami tohto procesu, čo znamená, že ak strana opomenie
označiť informácie ako dôverné stráca nárok na túto ochranu. To, aké informácie subjekt označí ako
dôverné je úplne v jeho dispozícii. O dôverné informácie však nepôjde v prípade informácii, ktoré sú
všeobecné známe. V praxi sa stretávame s existenciou dohôd o mlčanlivosti a ochrane dôverných
informácii podľa ustanovenia § 271 Obchodného zákonníka z dôvodov posilnenia postavenia žalobcu
v prípadnom súdnom spore. Princípy však hovoria len o dôverných informáciách. Ťažkosti môžu nastať
v prípade, ak subjekt v procese uzatvárania zmluvy výslovne neoznačí určitú informáciu za dôvernú.
Komentár k Princípom hovorí, že „ak takýto prejav nebol urobený, prijímajúca strana môže mať
implicitnú povinnosť zaobchádzať s určitými informáciami ako s dôvernými. Táto implicitná povinnosť
môže vyplývať z osobitnej povahy týchto informácií a z profesionálneho statusu strán. Druhá strana
25
vie, alebo by mala vedieť, že tieto informácie sú dôverné.“ Predzmluvná zodpovednosť je
zodpovednosťou rovnako ako zodpovednosť za neplnenie zmluvy zodpovednosťou objektívnou, avšak

ak je výška dohodnutej sumy prehnaná a nespravodlivá a to v porovnaní s najvyššou možnou ujmou, ktorá by mohla byť preukázaná
ako následok porušenia zmluvnej povinnosti; 2. o pokutu pôjde aj vtedy, ak porušenie povinnosti spočívalo v nezaplatení peňažnej
sumy a čiastka dohodnutá pre taký prípad je podstatne vyššia ako suma, ktorá mala byť zaplatená; 3. existuje predpoklad, že pôjde
o pokutu, ak je jediná suma paušálne dojednaná pre porušenie jednej alebo viacerých zmluvných povinností, pričom porušenie
niektorej z týchto povinností spôsobí vážnu škodu a porušenie inej len zanedbateľnú škodu. Novšie vymedzenie nachádzame
v prípade Alfred McAlpine Projects Limited v Tilebox Limited [2005], kedy sudca Jackson rozhodol, že o pokutu pôjde v prípade, ak
medzi dohodnutou sumou a predpokladanou ujmou existuje podstatný rozdiel a dohodnutá sume je neprimeraná.
24
LANDO, O. – BEALE, H.(eds.). dielo cit. v pozn. 1, s. 454.
25
Tamtiež, s. 193.
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v prípade vzniku zodpovednosti za porušenie dôverných informácii je odlišne koncipovaný rozsah
náhrady škody – poškodený subjekt môže totiž požadovať nielen náhradu škody, ktorá mu skutočne
vznikla, ale aj vydanie prospechu, ktorý zodpovedná osoba získala, a to aj vtedy, ak skutočná škoda
nevznikla.
4 POROVNANIE PRÁVNEJ ÚPRAVY ZODPOVEDNOST
A V SLOVENSKOM OBCHODNOM ZÁKONNÍKU

ZA

ŠKODU

V PRINCÍPOCH

Ako sme už uviedli, Princípy obsahujú komplexnú právnu všeobecnej časti záväzkového
zmluvného práva. Ak právnu úpravu náhrady škody obsiahnutú v Princípoch porovnáme so slovenskou
právnou úpravou, nachádzame medzi nimi mnoho paralel, ale aj niekoľko rozdielov. Keďže nemožno
porovnať aj uplatnenie týchto predpisov v praxi, pri komparácii budeme vychádzať zo znenia
jednotlivých právnych ustanovení.
Predpoklady vzniku náhrady škody sú rovnaké v oboch skúmaných právnych nástrojoch:
poškodený musí preukázať, že v príčinnej súvislosti s porušením zmluvnej povinnosti je vznik ujmy na
jeho právach. Zavinenie sa nevyžaduje. Táto ujma môže vzniknúť tak na majetku, ako aj na právach či
právom chránených záujmoch, avšak v slovenskom práve vo všeobecnosti platí, že imateriálnu ujmu
možno odškodniť, len ak tak ustanoví zákon. Pokiaľ ide rozsah náhrady škody, ten je v Princípoch
stanovený širšie ako v Obchodnom zákonníku: okrem náhrady skutočnej škody a ušlého zisku, Princípy
umožňujú odškodniť aj budúce ujmy, ktoré predvídateľne vzniknú po tom, ako bola vyčíslená náhrada
škody pred súdom. Na to, aby boli vymáhateľné musia byť priznané súdom už v rozhodnutí o náhrade
škody. Rozsah náhrady škody sa obmedzuje na škodu predvídateľnú v čase vzniku záväzku. Výnimka
z tohto pravidla sa podľa Princípov uplatňuje, ak porušenie povinnosti bolo spôsobené úmyselne alebo
hrubou nedbanlivosťou – vtedy je strana porušujúca zmluvu povinná nahradiť aj nepredvídateľnú
škodu. Obchodný zákonník síce toto ustanovenie nemá, ale keďže ustanovenie § 379 Obchodného
zákonníka má dispozitívnu povahu, zmluvné strany si môžu sami upraviť pravidlá rozsahu náhrady
škody. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že Princípy neobsahujú výpočet kogentných ustanovení,
ako je nám známe z Obchodného zákonníka. To, ktorá norma je kogentná vyplýva len z jej formulácie,
čo môže niekedy spôsobovať problémy pri ich aplikácii, ako je to v prípade nášho Občianskeho
zákonníka. Princípy v otázke rozsahu náhrady škody nemajú ustanovenie o tzv. abstraktnom ušlom
zisku, ktorý obchodný zákonník má. Princípy tiež neobsahujú ustanovenia o spôsobe náhrady škody.
Domnievame sa, že autori ponechávajú na vôli poškodeného, akým spôsobom bude žiadať o náhradu,
pričom vychádzame aj z ustanovenia článku 1:106 ods. 2 Princípov, podľa ktorého otázky, ktoré patria
do pôsobnosti Princípov, avšak nie sú nimi výslovne upravené, sa majú riešiť, pokiaľ je to možné,
v súlade so zásadami, na ktorých princípy spočívajú. Takéto riešenie považujeme za viac vyhovujúce,
nakoľko, v prípade ak poškodený požaduje uvedenie do predošlého stavu, nepožaduje, aby to bolo
možné a obvyklé, čo v podstate poškodeného obmedzuje. Aj toto ustanovenie je v Obchodnom
zákonníku dispozitívne a možno ho dohodu zmluvných strán zmeniť.
26
Ďalšie odlišnosti Princípov spočívajú v tom, že článkom 4:110 sa rozširuje ochrana tradične
poskytovaná len spotrebiteľom na všetkých účastníkov zmluvných vzťahov bez ohľadu na ich status,
a bez ohľadu na to, či ide o fyzickú alebo právnickú osobu, čo z tohto hľadiska hodnotíme pozitívne,
nakoľko takto poskytnutá správna ochrana je spravodlivá vo vzťahu ku každému účastníkovi zmluvného
vzťahu. A hlavne Princípy nespôsobujú neistotu, pokiaľ ide o subjekty, ktorým sa má takáto ochrana
poskytnúť a o rozsah tejto ochrany.
V Princípoch nachádzame odlišným spôsobom koncipovanú aj premlčaciu dobu týkajúcu sa
práva na náhradu škody. Všeobecná premlčacia doba je tri roky, a v prípade práva na náhradu škody
27
začína plynúť od okamihu, kedy došlo ku konaniu, ktoré vedie k vzniku nároku. Na prvý pohľad je
zrejme, že ide o premlčaciu dobu stanovenú objektívne. Ustanovením článku 14:301, ktorý hovorí
o tom, že plynutie premlčacej doby sa pozastavuje po dobu, počas ktorej veriteľ nepozná a ani
odôvodnene nemôže poznať totožnosť dlžníka alebo skutočnosti zakladajúce vznik pohľadávky
a v prípade práva na náhradu škody druh škody, sa táto mení na subjektívnu. Dôvodom pre
subjektívnosť premlčacej doby je požiadavka, aby nielen dlžník, ale aj záujmy veriteľa bol dostatočne
chránené, nakoľko premlčanie môže mať účinky odňatia vlastníckeho práva. Môže sa stať, že veriteľ až
neskôr zistí rozsah skutočnej ujmy, ktorú utrpel, a bolo by nespravodlivé, aby by bola odňatá možnosť
domôcť sa svojho práva. Vo vzťahu k dĺžke premlčacej doby Princípy tiež umožňujú jej skrátenie alebo
predĺženie dohodu zmluvných strán. Premlčacia doba však nemôže byť kratšia ako jeden rok a dlhšia
26

Ods. 1: Strana sa môže dovolať neplatnosti podmienky, ktorá nebola individuálne dohodnutá, ak v rozpore s požiadavkami dobrej
viery a poctivého konania spôsobuje na ujmu tejto strany značný nepomer v právach a povinnostiach vyplývajúcich stranám zo
zmluvy s prihliadnutím na povahu plnenia, ktoré má byť podľa zmluvy poskytnuté, a na všetky ďalšie zmluvné podmienky a okolnosti
v čase uzavretia zmluvy.
27
Článok 14:201 v spojení s článkom 14:203 ods. 2.
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28

ako tridsať rokov od okamihu začiatku jej plynutia.
Obchodný zákonník umožňuje len predĺženie
premlčacej lehoty a to najviac na desať rokov.
Na základe preloženej komparácie všeobecnej zodpovednosti za škodu tak, ako je upravená
v Princípoch európskeho zmluvného práva a v Obchodnom zákonníku, si dovolíme konštatovať, že
Obchodný zákonník je kódexom, ktorý spĺňa európsky štandard, ak si samozrejme, za štandard zvolíme
Princípy. Pokiaľ ide o ustanovenia, ktoré v Obchodnom zákonníku v porovnaní s Princípmi chýbajú,
väčšinu z nich si môžu zmluvné strany doplniť aj bez použitia Princípov. Dispozitívnosť väčšiny
právnych noriem totiž umožňuje, aby si zmluvné strany v negociačnom procese prispôsobili obsah
zmluvy svojim potrebám.
5 ZÁVER
Ak by sme záverom mali zhodnotiť právnu úpravu náhrady škody v Princípoch európskeho
zmluvného práva, zostáva nám konštatovať už mnohokrát povedané, že Princípy sú vypracované na
veľmi vysokej úrovni a v súčasnosti slúžia nielen ako inšpirácia pre reformu národných úprav
zmluvného práva, ale sú známe prípady, kedy sa na Princípy odvolávajú aj národné súdy.Ak sa však
opätovne pozrieme na deklarovanú využiteľnosť Princípov ako všeobecného zmluvného kódexu,
vzhľadom len na právnu úpravu náhrady škody, dovolíme si vysloviť určité pochybnosti o tom, že
Princípy by sa mohli ujať ako všeobecné princípy zmluvného práva, pre všetky typy zmlúv – civilné,
obchodné i spotrebiteľské. Princípy podľa nášho názoru inklinujú skôr k tomu, aby boli právom
obchodníkov, nakoľko je v nich vysoký dôraz kladený práve na prevenčné povinnosti zmluvnej strany
porušujúcej povinnosť zo zmluvy, či predvídateľnosť škody a objektívny zodpovednostný princíp, čo je
v európskej právnej kultúre typické práve pre obchodnoprávne, a nie občianskoprávne vzťahy. Taktiež
skrátenie či predĺženie premlčacej doby nemá tradíciu v občianskom, ale v obchodnom práve. Napriek
tomu, právna úprava náhrady škody v Princípoch je rozpracovaná na vysokej úrovni a môže slúžiť ako
inšpirácia pre jednotlivé subjekty vstupujúce do obchodnoprávnych vzťahoch, nakoľko právna úprava
zodpovednosti za škodu v obchodnom zákonníku ma prevažne dispozitívnu povahu.
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V AKOM KOM JAZYKU BUDE NAPÍSANÝ EURÓPSKY OBČIANSKY
ZÁKONNÍK?
Martin Daňko, Ján Šurkala
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: V tomto článku sa autori venujú otázke právneho jazyka normatívnych právnych aktov
Európskej Únie. Špeciálne sa venujú otázke autentickosti právneho jazyka normatívnych právnych
aktov EÚ, pri ktorej uvádzaná požiadavka autentickosti je dodržiavaná len formálne, nakoľko sa v praxi
stretávame s problémami spôsobenými nekvalitným prekladom. Autori ďalej upozorňujú na možné
problémy pôvodiny pri tvorbe Európskeho občianskeho zákonníka a hľadajú najvhodnejší právny jazyk,
ktorý by v právno aplikačnej praxi prinášal najmenšie problémy. Napokon dospievajú k záveru, že aj
napriek skutočnostiam, hovoriacim v neprospech latinčiny, je na tento účel z viacerých podstatných
hľadísk najviac vhodná práve latinčina.
Kľúčové slová: Európsky občiansky zákonník, autentický právny jazyk, latinčina.
Abstract: In this article the authors deal with the question of legal language of normative legal acts of
the European Union. Especially they have pursued to the authenticity of the legal language of normative
legal acts of the EU which are referred to the requirement of authenticity observed only formally,
because we encounter problems due to poor quality translations in practice. The authors also pointed to
possible problems of linguistic authenticity in future European Civil Code and they tried to find out the
most appropriate legal language, which application would involve the least problems in legal practice.
Finally they draw an inference that such a language would be mostly commonly a Latin.
Key words: European civil code, authentic legal language, Latin.

1

ÚVOD

Európsky občiansky zákonník je pojem, ktorý sme ešte pred niekoľkými rokmi považovali len za
pia desideria niekoľkých európskych akademikov, avšak posledné udalosti v oblasti harmonizácie
zmluvného práva nám dávajú dostatočné signály o tom, že práce na jeho tvorbe sa už nepriamo začali.
Návrh európskej kúpnej zmluvy, ktorý bol predložený 11.10.2001 v podobe Návrhu nariadenia
1
Európskeho Parlamentu a Rady o spoločnom európskom kúpnom práve je dostatočným dôkazom
nepriamej tvorby Európskeho občianskeho zákonníka. Ak by bol uvedený návrh v predloženej podobe
aj schválený, vytvoril by silný základ pre spoločnú európsku právnu úpravu majetkových vzťahov.
Takéto nariadenie by ako záväzný a priamo aplikovateľný normatívny právny akt EÚ upravovalo
inštitúty záväzkového práva aplikujúce sa na cezhraničné záväzkové vzťahy založené na zmluvnom
základe.
Ako bolo už uviedli, zastávame názor, že toto nariadenie je dostatočnou predzvesťou cieľov EÚ
viesť unifikáciu súkromného práva smerujúcu až k vytvoreniu samostatného kódexu spoločného
súkromného práva EÚ. Samozrejme je naivné sa domnievať, že to bude otázka niekoľkých rokov, však
skôr, než tento proces dostane konkrétnu podobu, je nevyhnutné otvoriť kvalifikovanú diskusiu o otázke
právneho jazyka, ktorým by mohol byť predmetný kódex napísaný.
Táto skutočnosť bude mať podstatný vplyv na viaceré aspekty aplikácie kódexu a s tým
spojenými otázkami výkladu samotného právneho textu. Preto je dôležité, aby sme pri nadšení
z unifikačných snáh a nimi dosiahnutých cieľov neopomenuli dôležitosť otázky právneho jazyka, ktorá,
ak sa nebude riešiť v dostatočnom predstihu s dostatočnou razanciou a odbornosťou, môže
v konečnom dôsledku priniesť viac negatív ako pozitív, ktoré nadšení proeurópski civilisti od takejto
formy unifikácie súkromného práva očakávajú.
2

JAZYKOVÁ ROZMANITOSŤ V EU

V Európe existuje vyše 60 pôvodných regionálnych a menšinových jazykov, z ktorých niektoré
majú štatút miestneho úradného jazyka. Patrí sem napríklad lapončina na severe, lužická srbčina v

1

Dostupné online na: http://eur-ex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0635:FIN:SK:PDF
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2

strednej časti, sardínčina na juhu a baskičtina na západe Európy. EÚ podporuje jazykovú a kultúrnu
rozmanitosť svojich obyvateľov. Robí tak prostredníctvom podpory výučby ich jazykov. Inštitúcie EÚ
pracujú s 23 úradnými jazykmi. Tým sa tak zabezpečiť, aby všetci občania EÚ, či už hovoria jedným
z hlavných európskych jazykov alebo niektorým z menej rozšírených, mali rovnaký prístup k politikám a
3
právnym predpisom Európskej únie.
Skutočný obraz o jazykových schopnostiach obyvateľov EÚ priniesol v roku 2006 prieskum
Eurobarometra pod názvom „Európania a ich jazyky“, kde bolo zistené, že takmer polovica opýtaných,
t.j. 44 %, priznáva, že neovláda žiaden iný jazyk okrem svojho materinského. V šiestich členských
štátoch patrí väčšina obyvateľov do tejto skupiny, konkrétne v Írsku (66 %), Spojenom kráľovstve (62
%), Taliansku (59 %), Maďarsku (58 %), Portugalsku (58 %) a Španielsku (56 %). V tejto súvislosti je
preto nutné uviesť, že do predmetného výskumu boli zahrnuté aj krajiny Bulharsko, Chorvátsko,
Rumunsko a Turecko, hoci v tom období ešte neboli členskými krajinami, a v prípade Chorvátska
a Turecka je to tak doteraz. Aj napriek skutočnosti, že viac ako 56 % občanov členských štátov EÚ sa
dokáže dohovoriť v inom ako materinskom jazyku, je evidentné, že Európska Únia musí v nastolenom
trende zachovania jazykovej rôznorodosti aj v otázke úradných jazykov EÚ pokračovať. Slovenskú
republiku môže len tešiť, že podľa uvádzaného prieskumu, 95 % Slovákov dokáže viesť konverzáciu
v inom ako materinskom jazyku, čím spolu s Luxemburčanmi (99 %) a Lotyšmi (95 %) patríme k
4
jazykovo najzdatnejším národom spomedzi národov členských štátov EÚ.
3

23, 24 ALEBO 1?

Európska Únia si uvedomuje, že budovať voľný trh bez znalosti iných ako materinských jazykov
je veľmi problematické. Podpora jazykovej rozmanitosti s cieľom uchovania európskeho kultúrneho
jazykového dedičstva a na ňom spočívajúceho budovania jednotnej európskej identity, ktorá má viesť
plynule k európskemu občianstvu, jednoznačne predpokladá zachovať 23 oficiálnych úradných jazykov
v súčasnej EÚ. Táto rozmanitosť sa od 1. júla opäť zvýrazní, keď sa Chorvátsko stane ďalším členským
štátom EÚ a chorvátčina bude schválená ako 24 úradný jazyk. Preto údaj, že každý piaty zamestnanec
EÚ je buď prekladateľ alebo tlmočník, sa bude pravdepodobne musieť opäť revidovať.
Problematika právneho jazyka je však omnoho komplikovanejšia. Hoci z uvedených prieskumov
by sa nám niektoré čísla mohli zdať prehnane pozitívne, prestáva to platiť pri používaní právneho
jazyka.
„Právny jazyk sa zaraďuje do odborného štýlu spisovného jazyka a od bežného jazyka sa
odlišuje lexikou aj štylistikou. Právny jazyk je jazyk, ktorým sú sformulované pramene práva (to
znamená najmä právne predpisy), ako aj akty aplikácie práva (rozhodnutia súdov, orgánov verejnej
správy).
Slovná zásoba právneho jazyka obsahuje len časť slovnej zásoby bežného spisovného jazyka.
Nezahŕňa napríklad citoslovcia, slová vyjadrujúce city a pocity (lásku, smútok, potešenie a pod.). Slová
bežného spisovného jazyka si v právnom jazyku zachovávajú buď svoj pôvodný, nezmenený význam,
alebo je ich význam spresnený, alebo pozmenený. V slovnej zásobe právneho jazyka sa možno
stretnúť aj s odbornou terminológiou (napr. chemickou, geologickou, stavebníckou). Lexika právneho
jazyka napokon obsahuje slová a slovné spojenia, ktoré sú vlastné len jemu a nie sú súčasťou bežného
5
spisovného jazyka alebo jazyka iných odborov.“
Normatívne právne akty majú adresátov v každom z nás bez ohľadu na dosiahnutý stupeň
a druh vzdelania. Právny jazyk, ktorými sú normatívne právne akty napísané má sledovať
predovšetkým požiadavku obsahovej dostupnosti a zrozumiteľnosti pre ich adresáta, ktorého správanie
je takto regulované normotvorcom želaným spôsobom. Tieto skutočnosti nám dávajú odpoveď na
otázku, prečo EÚ potrebuje 23 oficiálnych úradných jazykov. Nie je mysliteľné, aby takto vyššie
naformulované subjekty práva vo všeobecnosti dokázali porozumieť právnym predpisom v inom, než v
ich materinskom jazyku. Túto úlohu môžu zvládnuť právnici, ktorí okrem svojho rodného a jeho
právneho subsystému ovládajú aj iný. Netreba však zabúdať ani na to, že na dosiahnutie týchto
kompetencii sú nevyhnutné roky praxe a skúseností. Preto pokiaľ budeme vychádzať z uvedených
štatistík, cudziemu právnemu jazyku porozumejú neprávnici len veľmi ťažko, nakoľko právny jazyk má
svoje špecifiká, ktoré sú pre nich komplikáciou pochopenia a následného výkladu normatívnych
právnych textov napísaných aj v ich rodnom (materinskom) jazyku. „Porozumenie právnemu jazyku nie
je totiž len v jeho zrozumiteľnosti, ale aj v „predporozumení“ (z nem. Vorverständnis).
2

Dostupné online na: http://ec.europa.eu/languages/languages-of-europe/index_sk.htm
Európa hovorí: Jazyky v EU. Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu, 2008, dostupné online:
http://ec.europa.eu/publications/booklets/move/74/index_sk.htm
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„Predporozumenie“ obsahuje popri ovládaní bežného spisovného jazyka aj poznanie pojmov
jednotlivých oblastí práva, poznanie prameňov práva a pravidiel konštruovania právnych noriem, ako aj
6
poznanie interpretačných právnych postupov.“
Vychádzajúc z histórie, prvé nariadenie Spoločenstiev upravujúce otázky úradných jazykov bolo
Nariadenie č. 1 o používaní jazykov v Európskom hospodárskom spoločenstve z roku 1958, kde medzi
úradné jazyky patrili aj pracovné jazyky, ktorými v tom čase boli francúzština, holandčina, taliančina,
a nemčina, teda jazyky všetkých vtedajších členov Spoločenstva. Toto nariadenie, niekoľko krát
menené a dopĺňané (posledná zmena prebehla v roku 2006 z dôvodu pristúpenia Bulharska
a Rumunska), je stále platné a je rozhodujúcou právnou normou pre určenie úradných jazykov EÚ,
pretože v článku 1 tohto nariadenia sú vymenované všetky, teda 23, súčasné úradné jazyky EÚ.
V tomto smere je nemenej dôležitý aj článok 4 tohto nariadenia, ktorý formuluje záväzok vypracovávať
nariadenia a ostatné aplikovateľné dokumenty EÚ v úradných jazykoch, ako aj článok 5, podľa ktorého
7
Úradný vestník EÚ sa uverejňuje v jej úradných jazykoch.
EÚ má 23 autentických jazykov, čo však nič nemení na skutočnosti, že pri tvorbe formálnych
prameňov práva EÚ sa nezúčastňujú právne vzdelaní odborníci, ktorí by dokázali v právnych textoch
nájsť adekvátny výraz v každom z autentických jazykov. Nie je možné nájsť úplne obsahovo
a významovo totožný pojem vo všetkých 23 pôvodných úradných jazykoch EÚ. Preto neexistuje
reálnych 23 pôvodín právneho textu normatívnych aktov EÚ. Takto prezentované pôvodiny sú len
prácou prekladateľov, ktorí normatívny text musia prekladať z pracovných jazykov používaných EÚ,
ktorými sú predovšetkým angličtina, francúzština a nemčina. Určenie pracovného jazyka vychádza
z uvedenej smernice, kde v článku 6 Nariadenia č.1 z roku 1958 je stanovené, že „Orgány spoločenstva
si môžu vo svojom rokovacom poriadku určiť, ktorý z jazykov sa má použiť v osobitných prípadoch.“
Vyslovujeme presvedčenie, že prekladateľ či tlmočník bez právneho vzdelania bez ohľadu na
jeho kvalifikačnú úroveň ani pri excelentne vykonanej práci nedokáže pochopiť význam a právny obsah
právnych pojmov v takom rozsahu, aby následne našiel vhodný ekvivalent v právnom jazyku, do
ktorého pôvodinu prekladá. Na takúto prácu je nutné mať aj právne vzdelanie a ani to nie je garanciou
predpokladanej prekladovej zhody pôvodiny a preloženého textu, nakoľko sémantický posun pojmov je
daný už samotným rozdielnym obsahom právneho významu jednotlivých slov a ustálených slovných
spojení v každom jazyku. V tomto jazykovom probléme neobstojí ani hľadanie vhodných či obsahovo
podobných právnych pojmov. Právny jazyk musí mať istú slovnú zásobu, ktorá je ustálená určitá
a obsahov jednoznačná. Nemôže sa stať, že napríklad inštitút premlčania sa v jednom jazyku pojmovo
stotožňuje s pojmom, ktorého obsah v prekladanom jazyku má vlastnosti preklúzie. Jednoznačnosť
priraďovania rovnakého obsahu pojmom právneho jazyka je pri preklade do príbuzných či podobných
jazykov nie vždy úplne dosiahnuteľná, nakoľko treba brať do úvahy rôznorodosť tradícií jednotlivých
právnych jazykov a vžitosť určitého právneho obsahu slov alebo slovných spojení a osobitosti
konkrétneho právneho poriadku.
Právo EÚ pri tvorbe normatívnych právnych aktov neprihliada na potrebu totožnosti právnych
pojmov a pri všetkých 23 úradných jazykoch a táto podstatná úlohe ani nie je úplne uskutočniteľná.
Prekladatelia tak hľadajú len sémanticky najbližší pojem, čo však v práve z dôvodu následnej aplikácie
či výkladu normatívnych právnych textov nie je dostačujúce. Takto prichádzame k záveru, že právo EÚ
potrebuje jeden autentický právny text normatívnych právnych aktov, s jedným autentickým právnym
jazykom, lebo súčasná predstava o 23 autentických jazykoch pri nevyhnutných sémantických posunoch
v normotvorbe EÚ je len sebaklamom.
4

KTORÝ PRÁVNY JAZYK EÚ BY MAL BYŤ PÔVODNÝ?

Najpoužívanejším jazykom v EÚ je nepochybne angličtina. Je svetovým jazykom, a väčšina
svetových obchodných či politických stretnutí sa koná práve v anglickom jazyku. No angličtina ako
právny jazyk je jazykom anglosaského právneho systému. Napríklad pojem Občiansky zákonník
s typickým obsahom právnych inštitútov, ako je to v písanom kontinentálnom právnom systéme, by sme
v anglosaskom systéme hľadali veľmi ťažko. Občianske právo v Anglicku sa do veľkej miery odvodzuje
z Common law, teda ako systém súdnych rozhodnutí, ktoré sú jeho hlavným prameňom práva. Veľká
Británia je aj na úrovni medzinárodného práva súkromného a multilaterálnych dohôd týkajúcich sa
medzinárodného obchodu problematickým subjektom, keď ako jedna z mála vyspelých krajín sveta nie
je členom Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe a tovaru.

6
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Kontinentálne vnímanie občianskeho práva je vo Veľkej Británii považované za cudzorodé, čo sa
určite prejaví aj v procese vzniku Európskeho občianskeho zákonníka (ďalej len EOZ). Pojmová
nejednotnosť spočívajúca v úplne odlišnom systéme a koncepcii občianskeho práva je dostatočným
argumentom v neprospech angličtiny ako pôvodného jazyka EOZ. No na druhej strane pripúšťame, že
anglický jazyk používaný ako pracovný jazyk v orgánoch EÚ sa formuje, či skôr prispôsobuje potrebám
EÚ, veľmi rýchlo. Už v súčasnosti sa hovorí o akejsi „bruselskej angličtine“, ktorá prekonáva sémantickú
rozdielnosť anglosaského právneho jazyka, a na pôde EÚ sa vytvára samostatný právny jazyk, ktorého
obsah nie je len preberaný ale predovšetkým tvorený legislatívou, judikatúrou a jurisprudenciou EÚ.
Takto vytváraný jazyk má výhodu v tom, že nenesie v sebe dedičstvo anglosaského právneho jazyka, a
je prispôsobovaný potrebám EÚ, aj keď za cenu istej neprirodzenosti pre anglicky hovoriace krajiny.
Nemčina a francúzština nie sú problémové ani tak zo stránky právnej jazykovej tradície, pretože
v ich prípade právny jazyk ako výrazový prostriedok samotného práva vychádza práve z kontinentálnej
právnej tradície, no problémové sú politicky. Oba jazyky vzhľadom na všetky dejinné udalosti
predchádzajúcich storočí, musia v tejto otázke aspoň formálne pôsobiť rovnocenne. Úprava, ktorá by
preferovala jeden z týchto jazykov ako pôvodný jazyk normatívnych právnych aktov EÚ je
neakceptovateľná nielen politicky medzi týmito krajinami, ale samozrejme odporcov by bolo zrejme
vrámci EÚ viacero.
Potom vystáva otázka, ktorý ďalší jazyk by mohol byť autentickým v normotvorbe EÚ?
Esperanto? Tento umelý jazyk bez právnej tradície je príliš jednoduchý a na naplnenie nášho nie práve
ľahko dosiahnuteľného cieľa nevhodný, a to aj napriek svojej politickej hodnotovej neutralite. Navyše
nie je ani oficiálnym jazykom EÚ, čo však v budúcnosti nemusí neplatiť, keďže existujúca a pôsobiaca
európska politická strana „EUROPA DEMOKRACIA ESPERANTO“ ho žiada ustanoviť ako druhý
oficiálny jazyk EÚ.
5

LATINČÍNA – NAJVHODNEJŠÍ JAZYK PRE BUDÚCI EURÓPSKY OBČIANSKY ZÁKONNÍK

V predchádzajúcich častiach tohto článku sme pojednávali o potrebe jediného pôvodného jazyka
budúceho Európskeho občianskeho zákoníka. Tiež sme sa vyjadrili k v tejto súvislosti najčastejšie
skloňovaným alternatívam. Či už išlo o angličtinu, nemčinu alebo iné súčasné európske jazyky, ani
jeden z nich nie je z určitého dôvodu vhodný na tento účel. V tejto kapitole budeme analyzovať
možnosť použitia latinčiny, ktorú z dôvodov opísaných nižšie považujeme za najvhodnejšiu
z dostupných alternatív.
Azda najzásadnejším argumentom v prospech použitia latinčiny je fakt, že latinčina dlhé storočia
plnila funkciu hlavného jazyka európskej politiky, vedy a kultúry. Navyše špecificky výrazne to platilo pre
právo, ešte viac pre právo súkromné. V situácii, keď žiaden z existujúcich európskych jazykov nie je
schopný plniť úlohu lingua franca európskeho súkromného práva, o mimoeurópskych jazykoch ani
nehovoriac, sa nám návrat ku koreňom zdá byť prirodzeným riešením.
Korene európskeho právneho myslenia siahajú k rímskemu právu. To sa spolu s expandujúcou
Rímskou ríšou rozšírilo do celého Stredomoria a ďalších oblastí Európy. Panstvo Ríma trvalo až do
8
roku 476 po Kristovi, kedy Západorímska ríša zanikla . Avšak vzhľadom na svoju technickú
prepracovanosť a dlhodobé používanie rímske právo prežilo. Ovplyvnilo jednak vulgárne barbarské
obyčajové právo, ktoré sa prirodzeným spôsobom obohacovalo o prepracovanejšie inštitúty rímskeho
9
práva, ktoré si prispôsobilo svojim potrebám . Zároveň k jeho zachovaniu, a s ním aj k zachovaniu
latinčiny, prispela katolícka cirkev, ktorá prostredníctvom kánonického práva zachovala rímskoprávny
10
odkaz . Samotné rímske právo sa vo svojej Justiniánskej podobe znovu vyučovalo od 11. storočia
v Talianku najskôr školou glosátorov, neskôr komentátorov. S nástupom humanizmu rímskoprávne
dedičstvo ďalej rozvíjala elegantná jurisprudencia (Alciatus, Zasius, Donellus). V novoveku vývoj
rímskeho práva pokračoval prostredníctvom prirodzenoprávnej školy, ktorá ovplyvnila kodifikáciu
súkromného práva v podobe občianskych zákoníkov (Code Civil, ABGB, ZGB, BGB). Z rímskoprávnej
tradície vychádzala aj historickoprávna škola, ktorá sa však ku kodifikáciám stavala rezervovane.
Vyššie uvedeným historickým exkurzom chceme poukázať na dôležitosť rímskoprávnej tradície
pre súkromné právo v Európe. Na tomto mieste musíme zdôrazniť, že to bola práve latinčina ktorej
prostredníctvom európsky právnici viedli diskusie o podobe práva. Až do nástupu národných jazykov
11
v 18. a 19. storočí predstavovala latinčina univerzálny právny jazyk . Aj keď sa právo v rámci
jednotlivých krajín značne líšilo, vo všetkých európskych štátoch sa vychádzalo z v latinčine
formulovaných východísk rímskeho práva alebo neskorších prínosov európskej jurisprudencie. Pri
výbere jazyka pre budúci Európsky občiansky zákoník to treba mať na pamäti.
8
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Prednosťou latinčiny je presnosť jej vyjadrovacích prostriedkov. Táto jej vlastnosť sa aj dnes
využíva v biológii, botanike, medicíne, technike ale aj práve, kde predovšetkým prostredníctvom
exaktného pojmového aparátu pomenúva určité špecifické javy omnoho presnejšie ako národné jazyky.
V právnom jazyku slovenčiny sa nachádzajú mnohé latinské pojmy a v latinčine vyjadrené právne
zásady, ktoré nevyžívajú len akademici, ale na dennej báze s nimi pracuje rovnako aj právna prax.
Z európskeho hľadiska je podstatné, že tieto pojmy a zásady sú rovnako a s rovnakým významom
12
používané vo všetkých právnych jazykoch kontinentálneho právneho systému . Navyše sa mnohé
latinské termíny premietli aj do anglického Common Law, ktoré tiež čerpalo z rímskeho práva.
Chceme povzbudiť čitateľa, aby sa hlbšie zamyslel nad týmto javom. Dnes sa medzi právnikmi
na oboch brehoch kanála La Manche všeobecne uznáva, že kontinentálne občianske právo (Civil Law)
a anglické Common Law sú fundamentálne odlišné právne systémy. Tento fakt sme už v tejto práci
použili ako argument v neprospech angličtiny ako základného jazyka budúceho Európskeho
občianskeho zákoníka. Aj pri povrchnejšej komparácii kontinentálneho a anglického práva však
prídeme na to, že oba právne systémy boli do významnej miery ovplyvnené rímskym právom
a latinskou právnou terminológiou. Jedným dychom dodávame, že sa inšpirovali rozdielnymi aspektmi
rímskeho práva, ktoré v kombinácii s odlišnými prístupmi a historickým vývojom spôsobili dnešné
rozdiely. Niektoré z latinčiny odvodené pojmy sú však používané v oboch právnych systémoch totožne.
Sú však aj také, a je ich dosť, ktoré sa používajú v na prvý pohľad úplne rozdielnych kontextoch. Tento
fakt sa síce môže javiť ako prekážka ďalšej konvergencie, ale keď si uvedomíme, že spoločná
rímskoprávna tradícia, z ktorej oba systémy vychádzajú, tvorí základ pre komparáciu pojmov aj celých
inštitútov a „pátranie“ po spoločných črtách, sa hoci aj čiastočná jazyková zhoda už nejaví ako
zaujímavá maličkosť bez praktického významu.
Pri zbližovaní týchto dvoch veľkých právnych
systémov, ktoré v posledných rokoch pomaly prirodzene prebieha je a bude otázka jazyka kľúčová.
A latinčina ako „médium“ tejto jazykovej komparácie môže byť veľmi nápomocná.
Ďalším nepochybným benefitom latinčiny je jej neutralita. Konkrétne máme na mysli jej vzťah
k jednotlivým adresátom podľa ich národnosti, respektíve ich rodného jazyka. Keďže v Európe
momentálne nejestvuje národ, ktorý by hovoril po latinsky, tak pri jej prípadnom použití nebudú
zvýhodnené subjekty žiadnej národnosti. Triviálnosť tejto skutočnosti je zjavná iba pri letmom pohľade.
V skutočnosti je otázka pôvodiny ako materinského jazyka subjektu veľmi podstatná. Hlavne ak ide
o právne vzťahy s cezhraničným prvkom, pri ktorých je jeden zo subjektov vzhľadom na zmluvné právo
pôvodom zahraničný (teda vzťahy, na ktoré je budúca kodifikácia európskeho súkromného práva
primárne určená), tak vzniká nerovnosť, ktorá je podstatná už nielen z jazykového, ale aj
z gnozeologického hľadiska. Veď toto je jeden z hlavných dôvodov, prečo potrebujeme Európsky
občiansky zákoník – aby sa predišlo nerovnostiam vo zmluvných vzťahoch zapríčinenými rozdielnymi
jazykovými dispozíciami strán a rozdielnymi možnosťami poznania práva. Koniec koncov hlavný
argument v neprospech nemčiny je potenciálna neprimeraná dominancia nemeckých subjektov vo
zmluvných vzťahoch s európskym prvkom.
Ak by sa latinčina aplikovala ako európsky jazyk súkromného práva, žiaden zo subjektov by
nemal konkurenčnú výhodu vyplývajúcu z jeho materinského jazyka. Subjekty by sa ocitli na rovnakej
štartovacej čiare. Uvedomujeme si však, že aktuálna znalosť latinčiny je všade v Európe nedostatočná
na to, aby sa adresáti mohli v nej napísanom právnom systéme spoľahlivo orientovať. Náklady na
zavedenie latinčiny by z krátkodobého hľadiska určite neboli malé. Treba si však uvedomiť, že
k dispozícii jednoduché a lacné riešenia jednoducho nie sú. Súčasný stav 23 úradných jazykov EÚ,
ktoré sú zároveň pôvodinami právnych predpisov, nemá svoje prednosti v úspore nákladov a už vôbec
nie v jasnosti a zrozumiteľnosti pre subjekty, keďže pri prekladoch z jazyka do jazyka sa nie je možné
vyhnúť čiastočným nepresnostiam väčšej či menšej závažnosti. Prednosť súčasnej koncepcie „Európy
národov“ je akurát tak v politickej priechodnosti a prvoplánovej vhodnosti. Čím je pôvodín viac, tým je
diskompatibilita častejšia a náklady na preklady vyššie. Na nevhodnosť primátu angličtiny, nemčiny
a ostatných súčasných európskych jazykov sme poukázali vyššie. Latinčina sa preto javí ako aj keď nie
lacné, ale rozhodne jedno z najlacnejších a najlepších riešení.
Na druhej strane je „mŕtvosť“ z určitého hľadiska aj jej najväčšou nevýhodou. Napriek tomu, že
neexistujú podrobné štatistiky o aktuálnom počte ľudí hovoriacich po latinsky, je zrejmé, že ich je málo.
Napísať teda právny predpis v jazyku, ktorým nehovorí ani 1 % adresátov, nesie nezanedbateľné
riziko, že mu nebudú rozumieť (a tým pádom sa zníži jeho efektivita). Ako sme však už dokázali vyššie,
v EÚ neexistuje jazyk, ktorý by v dostatočnej miere, teda spôsobom umožňujúcim sa orientáciu
v právnom texte, ovládala aspoň polovica obyvateľov EÚ. Súčasná multilinguálnosť EÚ je mnohokrát
brzdou ďalšej integrácie a zdrojom nedorozumení vyplývajúcich z jej mnohoznačnosti. Na určitom
stupni integrácie, pričom my za tento stupeň považujeme práve prijatie spoločného Európskeho
občianskeho zákoníka, je nevyhnutné prejsť k jedinému pôvodnému jazyku právneho predpisu.
12
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Častým argumentom v neprospech latinčiny je tvrdenie, že latinčina sa už niekoľko storočí
nevyvíja, a teda neobsahuje pomenovania objektov a javov, ktoré vznikli po jej „úmrtí“. Pravdivosť tohto
tvrdenia sa dá veľmi jednoducho spochybniť. Latinčina ako každý vyspelý jazyk obsahuje pravidlá
tvorby neologizmov, ktoré umožňujú jeho prirodzený vývoj v čase. Pri „živých jazykoch“ (jazykoch, ktoré
sú materinskými jazykmi určitej komunity) ide o prirodzený proces, ktorý je však často „potvrdený“
názorom jazykovedcov v kodifikačnom slovníku. Skutočnosť, že latinčinu ako svoj materinský jazyk
v súčasnosti nepoužíva žiadna hoci aj malá komunita, ju ešte nezbavuje prirodzenej schopnosti jazyka
reagovať na vývoj spoločenských jazykových potrieb svojich používateľov. Aj dnes sa po latinsky
dorozumieva v určitých úzko špecifických kruhoch (vedeckých, cirkevných alebo aj právnych).
S používaním latinčiny v súčasnosti prichádza naliehavá potreba prispôsobiť tento starobylý jazyk
podmienkam 21. storočia. Tento proces prebieha možno trochu pomalšie ako u národných jazykoch,
pretože latinčina nie je úradným jazykom žiadneho aspoň stredne veľkého štátu, ktorý by sa staral a aj
finančne podporoval jej rozvoj. Zásluhou nadšencov sa na internete objavujú stále nové stránky, ktoré
umožňujú komunikovať a vzdelávať sa v latinčine. Jedinou „oficiálnou“ inštitúciou, ktorej hlavným
cieľom je „podporovať používanie latinčiny publikovaním textov v latinčine alebo inými vhodnými
13
prostriedkami“, je Opus Fundatum Latinitas, ktorú založil pápež Pavol VI. v roku 1976 . Táto
organizácia okrem iného aj expertne zabezpečuje vydávanie a aktualizáciu slovníka súčasnej latinčiny 14
Lexicon recentis Latinitatis , ktorý v súčasnosti obsahuje už viac ako 15 000 latinských hesiel výlučne
súčasnej slovnej zásoby (t.j. takej, ktorá bola do korpusu pridaná až v moderných časoch). Je teda
zrejmé, že latinčina nie je na náš účel nepoužiteľná.
Túto kapitolu o prednostiach latinčiny ako pôvodného jazyka budúceho Európskeho
občianskeho zákoníka uzatvoríme argumentom originality. Na to, aby sa budúca súkromnoprávna
kodifikácia na európskej úrovni presadila je nevyhnutné, aby adresáti vnímali toto právo ako samostatný
právny systém nezávislý na národných kodifikáciách. Prenášanie očakávaní a skúseností z národných
právnych úprav do vzťahov založených na európskej regulácii považujeme za vôbec najväčšie úskalie
súčasnej snahy o zavedenie spoločnej európskej regulácie do súkromnoprávnych vzťahoch
s európskym prvkom. Ak by sa právnym jazykom tejto regulácie stal ktorýkoľvek zo súčasných „živých“
európskych jazykov, vznikali by nedorozumenia v praktickej aplikácii aj súdnych rozhodnutiach.
Napríklad si predstavme určitý právny vzťah medzi nemeckým a slovenským subjektom
opierajúci sa o európsku občianskoprávnu úpravu napísanú v nemčine ako pôvodine. Vznikne spor
ohľadom určitej okolnosti, ktorú tento zákoník nebude expressis verbis upravovať. Nemecký subjekt sa
bude domáhať, aby sa vyriešenie spornej situácie vyplývajúcej z neurčitého právneho pojmu opieralo
o ustálenú judikatúru nemeckých súdov, ktoré podobnú situáciu riešili už mnoho ráz. Pre európsky súd
vznikne pokušenie prikloniť sa k ustálenej judikatúre, lebo je to z jeho hľadiska rozhodne
„ekonomickejšie“ ako znovuobjavovať Ameriku. Ak tak učiní, de facto potvrdí, že Európsky občiansky
zákoník je v určitom zmysle odvodený od nemeckého občianskeho práva. Pre slovenský subjekt sa
oproti súčasnému stavu, keď je dnes viac či menej nútený vstúpiť do zmluvného vzťahu na základe
nemeckého práva, zmení len to, že sa dostane do právnej neistoty. Rovnaký scenár, avšak ešte
z negatívnejšími dopadmi (vzhľadom na inú právnu kultúru jazyka pôvodiny), je reálne možný v prípade
angličtiny. Je teda zrejmé, že pre samostatnosť európskej súkromnoprávnej úpravy je kľúčové, aby sa
jazykovo nezhodovala zo žiadnym z aktuálne používaných národných jazykov.
Na záver chceme podotknúť, že použitie latinčiny v prostredí, ktoré je jej prirodzene najbližšie,
teda v súkromnom práve, nám môže čo to prezradiť aj o jej celkovom potenciály ako univerzálneho
právneho jazyka, prípadne perspektívne jediného administratívneho jazyka EÚ. Ak by sa toto riešenie
osvedčilo, latinčina by sa teoreticky mohla stať spoločným komunikačným jazykom Európy
a neodmysliteľným prvkom európskej identity, ktorá hlavne v súčasnej politickej a ekonomickej situácii
autentické legitimizačné vplyvy potrebuje ako soľ.
6

ZÁVER

Otázka autentickosti právneho jazyka normatívnych právnych aktov EÚ je problematická.
Nedostatočný preklad tvorený prekladateľmi bez právneho vzdelania spôsobuje semantický posun
obsahu týchto textov, čo môže byť, a nepochybne aj je dôsledkom komplikácií v pravnoaplikačnej praxi.
EÚ jednoznačne potrebuje jeden autentický právny jazyk, v ktorom budú normatívne právne akty EÚ
napísané, aby v prípade výkladových nejasntností bolo možné použiť autentický výklad použitím
jediného pôvodneho textu. Táto úloha bude v prípade tvorby a prijatia Európskeho občianskeho
zákonníka nepochybne jedna z klúčových. Dôsledným hladaním najvhodnejšieho právneho jazyka sme

13

Dostupné online: http://www.vatican.va/roman_curia/institutions_connected/latinitas/documents/index_en.htm
Dostupné online:
http://www.vatican.va/roman_curia/institutions_connected/latinitas/documents/rc_latinitas_20040601_lexicon_it.html
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došli k záveru, že aj keď možno nie úplne najjednoduchšia cesta, ale rozhodne najefektívnejšia, vedie
prostredníctvom použitia latinčiny.
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OBČIANSKOPRÁVNE VYMEDZENIE POJMU VADA
Paulína Ondrášiková
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta
Abstrakt: V čase prípravy rekodifikácie Občianskeho zákonníka je potrebné pozrieť sa na jeho
jednotlivé ustanovenia spôsobom určujúcim ich využiteľnosť v aplikačnej praxi bez vyvodenia otázok,
na ktoré môže odpoveď poskytnúť len súdna prax. Medzi predmetné pojmy patrí i vada zákonom
striktne nedefinovaná, avšak s obsahom determinovaným jeho jednotlivými ustanoveniami. Frapantnosť
tohto pojmu je nepochybná, no dostatočnosť úpravy jeho obsahu je otázna. Uplatňovanie nárokov zo
zodpovednosti za vady sa opiera práve o správne vymedzenie vady predmetu plnenia tak, aby bolo
jednoznačné, či vada existuje alebo neexistuje. Z toho dôvodu sa príspevok zameriava na definovanie
faktickej vady vychádzajúc z občianskoprávnej úpravy s poukazom na nedokonalosti, resp. chyby
úpravy, ktoré so sebou môžu priniesť aplikačné obtiaže.
Kľúčové slová: Vada, Zodpovednosť za vady, Vada tovaru
Abstract: At the time of preparations for the recodification of the Civil code, it is important to take a look
at its statutes by the means of determination of their applicability in the praxis, without eduction of
questions which only can be answered by legal praxis. Among the discussed issues we see the term
„defect“. It is not explicitly defined by the code, but its meaning is derived by its statutes. It is obviously a
crucial term, but the completeness of its meaning is questionable. Applying the claims from
responsibility for defects is based upon stating, if the defect exists or does not exist. This is the reason
why is this work aimed as a call for definition of the defect arising from the civil law, showing
imperfections or flaws in its adaptation. These can lead to problems with its applicability.
.
Key words: Defect, Liability for defect, Defective product

VADA
Možnosť získania určitého nároku sa spravidla viaže na predchádzajúcu skutočnosť.
Samozrejme, hovoríme o nároku zodpovednostnom, konkrétne zo zodpovednosti za vady. V našom
prípade spomínanou predchádzajúcou skutočnosťou bude práve vada v rôznych jej podobách.
Predmetom nášho príspevku je determinovanie vady v občianskoprávnom ponímaní, resp. definovaní.
Vzhľadom na obšírnosť témy, kdeže zodpovednosť za vady ako taká je upravená jednak všeobecne a
jednak osobitne, rozhodli sme sa zúžiť oblasť nášho záujmu na pojem vada faktická. Ako uvádza doc.
K. Kirstová, „jednou zo základných požiadaviek nášho práva je, aby sa subjekty v majetkovoprávnych
vzťahoch správali tak, aby predovšetkým uskutočňovali všetky úkony, resp. všetky druhy činností, ktoré
majú byť podľa zmluvy vykonané a ktoré subjekty od seba navzájom tiež s príslušnými právnymi
a ekonomickými dôsledkami očakávajú. Ide o správanie, ktoré možno označiť ako plnenie toho, čo je
predmetom záväzkovoprávneho vzťahu založeného spravidla zmluvnou. Ďalšou podmienkou je to, aby
subjekty uskutočňovali také plnenie, ktoré zo všetkých stránok je náležite dokonalé. Pritom pod pojmom
1
náležité plnenie rozumieme plnenie uskutočňované nie len včas, ale aj riadne.“ Poskytnutie plnenia
náležite dokonalého, ako ho charakterizovala K. Kirstová, je podľa nášho názoru najvýstižnejším
vyjadrením poskytnutia plnenia, ktoré je bez vád. Súčasne pomáha i pri formovaní definovania tohto
pojmu.
Občiansky zákonník disponuje s pojmami vada a právna vada. Tento termín je však častým
predmetom odbornej kritiky, nejedná sa totiž o výraz slovenský, avšak o čechizmus. Správne by sme
mali hovoriť o chybe, alebo nedostatku, čo by uľahčovalo gramatický i logický výklad. Pod vadou
v zmysle predchádzajúcej vety, pojmu vada právna sa momentálne venovať nebudeme, rozumieme
vadu faktickú, avšak expressis verbis tento pojem Občiansky zákonník nedefinuje. K vymedzeniu
pojmu vada sa dostávame dedukciou z generálneho ust. § 499 Občianskeho zákonníka. Vady môžeme
všeobecne vnímať ako: „nedostatky vlastností veci, ktoré vznikajú tým, že scudziteľ neprenechal
2
nadobúdateľovi taký predmet plnenia, ktorý mu podľa zmluvy, resp. podľa zákona mal prenechať.“
Vada predstavuje nedokonalosť. Vadné plnenie je plnenie, ktoré nemá také vlastnosti, aké boli
1
2

KIRSTOVÁ, K. Zodpovednosť za vady. Zmluvný a zodpovednostný systém v súkromnom práve. s. 68.
LAZAR, J. a kol. Občianske právo hmotné 2. 32 s.
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očakávané a dohodnuté alebo inak obvyklé alebo mu chýbajú niektoré z takých vlastností. „Vo
všeobecnosti je potrebné pod pojmom vada rozumieť všetko, čo znižuje možnosť využitia
a upotrebenia veci alebo ju inak znehodnocuje. Vadou je preto každý odklon plnenia od toho, čo sa
3
malo podľa zmluvy splniť, a to pokiaľ ide o kvantitu a kvalitu plnenia.“ Podľa J. Švestku je možné vadu
v majetkovoprávnom zmysle definovať všeobecne ako ujmu (nedostatok), ktorá vznikla nadobúdateľovi
tým, že scudziteľ neučinil, pokiaľ ide o bezvadnosť predmetu plnenia to, čo podľa pôvodnej právnej
povinnosti učiniť mal. Inak povedané, poskytnutý predmet plnenia je vadný, ak je v rozpore s dohodou
zmluvných strán, so zákonnými ustanoveniami, technickými normami, či inými predpismi, rozhodnutím
oprávneného štátneho orgánu, a tiež vtedy, keď nemá obvyklé vlastnosti, aké má s ohľadom na určitý
4
účel použitia mať, alebo má právne vady.“ Podobne ako J. Švestka, aj M. Holub pod pojmom vada
rozumie „nedostatok veci, v dôsledku ktorého vec nemá vlastnosti vymienené alebo obvyklé, nie je
možné ju použiť podľa jej povahy, eventuálne podľa dohody (t.j. nemôže uspokojovať ekonomické
potreby nadobúdateľa svojou úžitkovou hodnotou, alebo trpí vadami právnymi, t.j. nedostatkami, ktoré
bránia tomu, aby nadobúdateľ k predmetu získal práva v takom rozsahu a v takej kvalite, ktoré
5
vyplývajú z právneho úkonu, z ktorého zodpovednosť za vady vzniká.“
V zmysle ust. § 499 Občianskeho zákonníka vzniká zodpovednosť za vady vtedy, ak jedna
strana prenechá inému za odplatu vec, ktorá v čase plnenia nemá vlastnosti výslovne vymienené alebo
obvyklé, nemožno ju použiť podľa povahy a účelu zmluvy alebo podľa toho, čo účastníci dojednali, a má
právne vady. To znamená, že vec má vady v prípade, ak nemá vlastnosti vyslovene vymienené alebo
obvyklé a nemožno ju použiť podľa povahy a účelu zmluvy. Druhou kategóriou sú právne vady.
Zákonodarca jednoznačne uvádza, že zodpovednosť za vady vzniká, ak vec nemá vlastnosti vyslovene
vymienené alebo obvyklé, (čiarka) nemožno ju použiť podľa povahy a účelu zmluvy... Je na mieste
otázka, či vadou veci rozumieme len nedostatok vlastnosti, alebo s nedostatkom vlastnosti musí byť
splnená súčasne aj podmienka nepoužiteľnosti. Oddelením uvedených charakteristík sa vytvoria dve
samostatné vady, ktoré môžu vznikať a pôsobiť samostatne, ale aj spoločne. Odborná literatúra
disponuje s oddelenými samostatnými vadami, čiže jednu predstavuje nedostatok vlastností a ďalšiu
nepoužiteľnosť. Právne vady vystupujú samostatne ako tretia kategória vád. Takéto skonštatovanie
vyplýva z účelu samotnej úpravy zodpovednosti za vady. Jej úlohou je zabezpečiť rovnováhu
v právnych vzťahoch a poskytnúť ochranu dotknutého subjektu. Táto úloha by nebola naplnená, pokiaľ
by požiadavky na existenciu vád boli príliš vysoké a tým by na poškodený subjekt kládli väčšie nároky,
ako na subjekt povinný. Pokiaľ by vadou bol nie len nedostatok určitých vlastností ale súčasne by sa
požadovala aj nevyužiteľnosť veci, väčšina faktických vád by bola prehliadnutá. Nie každý nedostatok
určitej vlastnosti (napr. náter veci nesprávnou farbou) automaticky spôsobuje jej nepoužiteľnosť. Z toho
dôvodu súhlasíme s konštatovaním, že vadnou vecou je vec, ktorá nemá vyslovene vymienené alebo
obvyklé vlastnosti a vadnou vecou je aj vec, ktorá je nepoužiteľná na dohodnutý alebo bežný účel.
Ako je z uvedeného zrejmé, charakteristika vady ako takej vychádzajúc pritom z ust. § 499
Občianskeho zákonníka je založená najmä na použiteľnosti veci a na jej kvalite. Vlastnosti, ktorých
nedostatok sa posudzuje za vadu, pritom môžu byť rôzne, ako aj ich závažnosť a vplyv na vec môže
byť rôzna. To neovplyvňuje skutočnosť, že vec trpí vadou. Vada, ako skonštatovala i K. Kirstová,
predstavuje nedokonalosť veci. Ide pritom o takú nedokonalosť, ktorá má na vec vplyv, či už z pohľadu
estetického alebo funkčného a je nežiadaná. Sme toho názoru, že pri skúmaní vád, ako nedokonalostí,
je potrebné danú vec skúmať zo všetkých pohľadov, z toho, čo je bežné, čo bolo požadované, na aký
účel má vec slúžiť, akým spôsobom by mala fungovať a podobne. Nemôžeme považovať za vadné
niečo nedokonalé, ak takáto kvázi nedokonalosť bola vyžiadaná, napríklad ak si objednávateľ vyžiadal,
aby bola omietka v izbe spracovaná tak, aby v nej vznikli pukliny a tým vytvárali určitý estetický aspekt.
Uvedená nedokonalosť je tu dokonalosťou. Preto, správne, zákonodarca do ustanovenia vložil spojenie
„vlastnosti vyslovene vymienené alebo obvyklé“. Vada veci tak predstavuje nedokonalosť spočívajúcu
v nedostatku vymienených alebo obvyklých vlastností, prípadne nedokonalosť majúcu negatívny vplyv
na použiteľnosť veci vyplývajúcu zo zmluvy alebo inej dohody účastníkov právneho vzťahu.
Podľa legislatívneho zámeru nového Občianskeho zákonníka v SR by mala nová úprava bližšie
špecifikovať faktické a právne vady, ako aj zjavné a skryté vady. Domnievame sa, že stav de lege lata
nie je postačujúci. Zodpovedať otázku: „čo je vada?“, nie je jednoduché. Pokiaľ si účastníci právneho
vzťahu podľa súčasnej úpravy nedohodnú vlastnosti danej veci, prichádzajú do úvahy vlastnosti
obvyklé, to znamená skúmanie veci z pohľadu „čo asi by mala mať a čo asi by mať nemala“.
Domnievame sa, že v uvedenom prípade môže vzniknúť problém vzhľadom na subjektívnosť, ktorá sa
pri posudzovaní predmetného kritéria môže prejaviť. Komplikovanejšie bude posudzovanie vád v oblasti
nových softvérov. Vybrali sme si tento špecifický avšak aktuálny príklad, aby sme mohli demonštrovať
neúplnosť súčasnej právnej úpravy v oblasti definovania pojmu vada. „Softvér je anglické označenie
3
4
5

FEKETE, I. Občiansky zákonník, Komentár, 1415 s.
ŠVESTKA, J. Odpovědnost za vady podle československého socialistického práva, s. 279
HOLUB, M. Občanský zákonník, komentář, s. 1421
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programového vybavenia počítača, ktoré umožňuje užívateľovi pracovať na počítači. Firmy dodávajú
softvér väčšinou v softvérových balíkoch, ktoré obsahujú nosiče informácií, na ktorých je nahraný
6
program, manuály, ponuky služieb, podmienky servisnej služby, zaškolenia, hotline a pod.“ Kvalita sa
všeobecne charakterizuje ako súlad s požiadavkami. Softvér tak bude kvalitný, pokiaľ bude v súlade
s požiadavkami, pričom platí, že softvéry v zásade vady majú a používateľ je o nich informovaný
v užívateľských podmienkach. Pokiaľ by softvér navodzoval dojem, že je bez vád, je viac ako
pravdepodobné, že tieto vady má, avšak neboli zatiaľ objavené. Preto si vyžaduje nové aktualizácie
a starostlivosť. Jedná sa pritom o vady vyplývajúce tak z vlastností, ako i z použiteľnosti, teda vady
faktické. Softvér je výsledkom tvorivej duševnej činnosti, na základe čoho je v zmysle ust. § 7 ods. 1
písm. a) zákona č. 618/2003 Z. z. autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „autorský
zákon“) predmetom autorského práva. Autorský zákon vadné dielo nedefinuje. V ust. § 39 ods. 47
uvádza, že ak má dielo nedostatky, objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy; ak sú nedostatky
odstrániteľné, objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť len vtedy, ak ich autor neodstráni v primeranej
lehote, ktorú mu objednávateľ poskytol na tento účel. Definovať vadu v zmysle autorského zákona sa
nám vidí nepoužiteľné a zákon sa touto otázkou nezaoberá. Či nejaké autorské dielo má alebo nemá
vady prislúcha len subjektívnemu odhadu, nakoľko sa jedná o výsledky tvorivej činnosti, pokiaľ nebude
narušená jeho funkčnosť zásadným spôsobom. Napr. či je vadný obraz alebo literárny text v zmysle
autorského zákona skonštatovať možné objektívne nie je. Softvér, ktorému venujeme pozornosť,
predstavuje špecifickú časť predmetov autorského práva, ktorého vady môžu mať zásadný vplyv na
jeho celkovú použiteľnosť, pričom sa prejavujú ako objektívne posúditeľné chyby diela. Chyby, resp.
vady softvéru je preto potrebné posudzovať podľa ustanovení Občianskeho zákonníka. Praktickým
problémom je okolnosť, že v zmluvách, najmä v štandardizovaných licenčných zmluvách absentuje
úprava špecifikácie vlastností a charakteristík počítačových programov. Dokázať potom, že softvér
nemá určitú vlastnosť, ktorú by mať mal, bude obtiažne. Pokiaľ softvér má mať hodnotu a stať sa tak
predmetom občianskoprávnych vzťahov, je nevyhnutné, aby nejakým spôsobom fungoval, a tak nesmie
vykazovať vlastnosti, ktoré jeho fungovanie negujú. Nesmie mať vady, teda nesmie ísť o stav
a contrario určitému fungovaniu softvéru. V zmysle uvedeného je možné skonštatovať, že na
vymedzenie vady softvéru nepostačuje tvrdenie, že nemá vlastnosti vymienené alebo obvyklé, ale
súčasne, že nemá ani iné vlastnosti negatívne ovplyvňujúce jeho funkčnosť. Existencia obvyklých
vlastností pre daný typ softvéru vzhľadom na vytvorenie nového typu už nemusí byť požadovaná
a práve naopak, môže sa javiť ako negatívna súčasť poskytovaného balíčka. Vadou je tiež existencia
vlastností, ktoré súčasne negatívne ovplyvňujú funkčnosť a použiteľnosť veci, hoci sú pre iné
podobné veci obvyklé.
Ďalej vyvstváva otázka, či je vec vadnou v prípade, pokiaľ má vlastnosť, ktorá nie je ani obvyklá
a ani vyslovene vymienená, tzv. „vlastnosť navyše“, pričom nemusí mať vplyv na použiteľnosť veci.
Na túto otázku je možné pozerať z viacerých pohľadov. Ustanovenie § 442 Obchodného zákonníka
rieši dodanie väčšieho množstva tovaru, než bolo určené v zmluve a právo kupujúceho nadmerné
množstvo odmietnuť či prijať. „Množstvová vada preto nespočíva iba v dodaní menšieho množstva, ale
7
o túto vadu pôjde aj pri dodaní väčšieho množstva.“ Pokiaľ vnímame z hľadiska všeobecnej úpravy
množstvo ako určitú vlastnosť veci, potom nadmerné množstvo je spomínanou vlastnosťou navyše
a teda i v zmysle tvrdenia O. Ovečkovej je vadou. Ide o vlastnosť, ktorú od veci je možné oddeliť bez
toho, aby boli ovplyvnené iné vlastnosti a požiteľnosť veci. Iný pohľad predstavuje existencia takej
vlastnosti veci, ktorú od veci nie je možné oddeliť a preto či už kupujúci alebo odoberateľ, či spotrebiteľ
bude musieť vec prevziať aj s touto vlastnosťou. Napr. ak softvér bude mať i funkciu neobvyklú
a nedohodnutú. Je možné považovať ho za vadný? Ak sa budeme striktne pridržiavať ustanovenia §
499 Občianskeho zákonníka, potom je možné hovoriť o vadnom plnení i v uvedenom prípade a to bez
ohľadu na charakter pôsobenia danej vlastnosti. Podľa nášho názoru nezáleží na tom, či „vlastnosť
navyše“ prináša prospech, ale že je nežiadanou, nevymienenou a možno i neobvyklou a preto by
mala byť považovaná za vadu veci. De lege ferenda by potom ustanovenie § 499 Občianskeho
zákonníka malo byť rozšírené o úpravu vlastností veci, ktoré nie sú bežné a nie sú ani vyslovene
vymienené ako ďalších vád veci, na ktoré sa budú viazať oprávnenia a povinnosti vyplývajúce zo
zodpovednosti za vady.
1.1

Vady tovaru

Zodpovednosť za vady je v zákone koncipovaná všeobecne a osobitne. V osobitných častiach
došlo k transpozícii európskej úpravy, domnievame sa však, že nelogicky a nesystematicky. Naša
kritika sa dotýka predovšetkým nevhodnej úpravy ust. § 616, ako základnej úpravy vád veci predávanej
v obchode. V pomere k ustanoveniu § 499 je chaotická a nelogická, príliš zužujúca. Neberie ohľad na
6
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celkový charakter pojmu vada a mení jeho obsah vo vzťahu k veciam predávaným v obchode.
Ustanovenie § 616 podľa nášho názoru odporuje ust. § 499. Podľa neho totiž predávaná vec musí mať
požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí
byť bez vád, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám. Využitím gramatického výkladu
dochádzame k záveru, že nedostatok akosti, množstva, miery alebo hmotnosti nie je v zmysle
predmetného ustanovenia považované za vadu. Smernica č. 1999/44/ES Európskeho parlamentu
a Rady o určitých aspektoch predaja spotrebného tovaru a záruk na spotrebný tovar už sama o sebe
vytvára priestor na terminologické rozpory vznikajúce jej preberaním do právnych poriadkov členských
štátov. V zmysle ust. čl. 2 uvedenej smernice je predávajúci povinný spotrebiteľovi dodať tovar, ktorý je
8
v súlade s kúpnou zmluvou („in conformity with the contract of sale“ ) Spotrebný tovar je v súlade
s kúpnou zmluvou, ak (1) zodpovedá popisu, ktorý poskytol predávajúci a má tie vlastnosti ako vzorka
alebo model, ktoré predávajúci poskytol spotrebiteľovi, (2) je vhodný na akýkoľvek konkrétny účel
požadovaný spotrebiteľom, s ktorým bol v čase uzavretia zmluvy predávajúci oboznámený a akceptoval
ho (3) je vhodný na účely, pre ktoré sa tovar rovnakého druhu bežne používa, (4) má kvalitu a
prevedenie, ktoré je bežné pri tovare rovnakého druhu a ktoré môže spotrebiteľ racionálne očakávať pri
danom type tovaru a zohľadnení akéhokoľvek verejného vyhlásenia o konkrétnych vlastnostiach tovaru,
ktoré o ňom predávajúci, výrobca alebo jeho zástupca učinil najmä pri propagácii alebo na označení.
Termín „lack of conformity with the contract of sale“, čo v predklade znamená nesúlad s kúpnou
zmluvou je pre nás nový a zákonodarca sa rozhodol ho do nášho právneho poriadku nezačleniť. Pokiaľ
vlastnosti nie sú upravené priamo v zmluve, ochranu má zabezpečiť vyjadrenie, že vec je v súlade so
zmluvou, ak „are fit for the purposes for which goods of the same type are normally used“, je možné ju
využiť na účel, na aký sa veci rovnakého druhu normálne používajú.
Uvedenú výrazovú nesúrodosť nepovažujeme za dôvod nesprávne formulovaného ustanovenia
§ 616. Kritizovaný paragraf je výrazom všeobecného rozporu s logikou právnej úpravy kategórie
zodpovednosti za vady a charakteristiky plnenia bez vád. Zdôrazňuje najmä požiadavku, aby
„predávaný tovar bol bez vád. O tovar bez vád pôjde vtedy, ak tovar zodpovedá zmluvnému dojednaniu
a ak nie sú dojednané prísnejšie akostné požiadavky, tovar má kvalitu a prevedenie, ktoré zodpovedá
záväzným technickým normám a je bežné pri tovare rovnakého druhu a ktoré môže kupujúci racionálne
očakávať pri danom type tovaru. Ak nie je dohodnutá kvalita, tá musí zodpovedať prinajmenej strednej
9
akosti.“ „Z ustanovenia § 616 vyplýva, že vec predanú v obchode možno považovať za vadnú vtedy,
keď nezodpovedá technickým normám. Z tohto zákonného ustanovenia však zároveň vyplýva, že
rozpor vlastností alebo prejavu predanej veci s technickou normou nie je nevyhnutným predpokladom
10
toho, aby vec mohla byť považovaná za vadnú.“ Máme za to, že ust. § 616 Občianskeho zákonníka
by malo byť koncipované opačne, to znamená, že predávaná vec musí byť bez vád, to znamená, že
musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi stanovenú akosť, množstvo, mieru a/alebo
hmotnosť a musí zodpovedať záväzným technickým normám. „Stupeň akosti predávanej veci môže byť
účastníkmi veci dohodnutý alebo môže vyplývať zo všeobecne záväzného predpisu, či technickej
normy. Pokiaľ v konkrétnom prípade nebol stupeň akosti dohodnutý, ani nevyplýva z právneho predpisu
alebo technickej normy, môže spravidla vychádzať z toho, že predávaná vec musí mať obvyklú
11
akosť.“
Ako sme už vyššie uviedli, ustanovenie § 616 a ust. § 499 Občianskeho zákonníka vymedzujú
vady rôznym spôsobom, reštriktívne a extenzívne. Hlavným účelom smernice 1999/44/ES bolo
zabezpečenie ochrany spotrebiteľa. Kým ust. § 499 považuje vec za vadnú, ak nemá vlastnosti
vyslovene vymienené alebo obvyklé, tak ust. § 616 vadou veci považuje len jej rozpor s technickými
normami a nedostatok vlastností ako hmotnosti, akosti, miery či množstva za vadu nepovažuje. Nad
otázkou harmonizácie v oblasti definovania vád tovarov v Slovenskej republike je možné polemizovať.
V zmysle rozhodnutia Najvyššieho súdu „za vadu veci predanej v obchode treba považovať nie len
výrobné vady, ale napr. i poškodenie veci pri preprave alebo pri skladovaní pred odovzdaním
12
kupujúcemu.“ Výrobné chyby za vadu veci považuje i fínska úprava. Vo Fínsku sa za vadný výrobok
považuje ten, ktorý má buď už uvedené výrobné vady, alebo ho nemožno použiť na bežné využitie,
nekorešponduje s vopred uvádzanými informáciami, tovar nebol zabalený spôsobom vhodným na jeho
ochranu, jeho záručný servis je poskytovaný kratšie, dôvodne možno očakávať, k výrobku nie sú
priložené dostatočné informácie na jeho inštaláciu alebo výrobok nespĺňa bezpečnostné požiadavky. Ak
uvedené skutočnosti porovnáme so slovenskou obchodnoprávnou úpravou nájdeme ďalšie „vady“
ustanovenia § 616 Občianskeho zákonníka. Nie len, že vadu reštriktívne vymedzuje ako rozpor
s technickou normou a nezohľadňuje nedostatok vlastností tovaru, nepočíta ani s vadami
8
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z dôvodu chybného obalu, či zlého zabezpečenia tovaru na prepravu. Obchodný zákonník na rozdiel od
uvedenej úpravy považuje výrobok podľa § 422 za vadný, pokiaľ nemá množstvo, akosť alebo
vyhotovenie, ktoré určuje zmluva, ak nebol zabalený alebo vybavený na prepravu spôsobom určeným
v zmluve. Vadou rozumie aj dodanie iného tovaru než určuje zmluva, alebo vadu v dokladoch
potrebných na užívanie tovaru. „Ustanovenie špecifikuje podmienky riadneho splnenia povinnosti dodať
tovar, a to z hľadiska množstva, akosti, prevedenia a balenia. V súlade so zmluvnou voľnosťou strán
13
v prvom rade pre posudzovanie riadneho plnenia stanovuje požiadavku súladu dodania so zmluvou.“
Všetky uvedené tvrdenia dokazujú potrebné zmeny ustanovenia § 616 Občianskeho zákonníka,
ktoré by sa mali premietnuť po jeho úplnej rekodifikácii. Stav de lege lata nezodpovedá stavu de lege
ferenda, čo odôvodňuje potrebu venovať predmetnej oblasti patričnú pozornosť, nakoľko sa jedná
o frapantnú záležitosť. Legislatívny zámer Občianskeho zákonníka schválený vládou Slovenskej
republiky v roku 2009 však so zmenami v kritizovanom ustanovení vôbec nepočíta.
1.2

Vady diela

Z kvalitatívnej stránky sa na vady prihliada nie len pri tovare, ale i pri dielach, osobitne pri
zhotovení diela na zákazku. Pri determinovaní vád v zmysle ust. § 645 Občianskeho zákonníka je
potrebné vychádzať z aplikovania ust. 499, pretože odpoveď na otázku „čo je vada diela“ zákon
expressis verbis nevyjadril. V takom zmysle „vadou veci treba rozumieť predovšetkým nedostatok
vlastností veci, ktoré si objednávateľ pri zákazke vymienil, ale aj nedostatok takých vlastností, ktoré sa
pri veciach rovnakého druhu všeobecne predpokladajú alebo ktoré vzhľadom na existenciu príslušných
14
technických alebo iných noriem vec musí mať.“ Najvyšší súd skonštatoval, že „faktickou vadou diela
zhotoveného na zákazu alebo opravy (úpravy) diela je nedostatok takej vlastnosti alebo prejavu
plnenia, ktoré by podľa obsahu zmluvy, vyhlásenia zhotoviteľa o záručných vlastnostiach alebo podľa
ustanovení právnych predpisov, prípadne technických noriem poskytnuté plnenie malo mať. Za faktickú
vadu možno považovať aj nedostatok takej vlastnosti alebo prejavu, ktoré sa pri danom zhotovení veci
15
všeobecne predpokladajú.“ (nami spomínaný „nadbytok vlastnosti“ opäť pod vadu zaradený – chybne
– nie je.) Okrem vlastností je potrebné skúmať i možnosť riadneho užívania. I keď ani pri tovaroch sa
nemožnosť užívať vec dohodnutým alebo obvyklým spôsobom ako vada explicitne neupravuje,
generálna úprava platí a preto je potrebné skúmať i možnosť vec užívať ako jednu zložku kvality.
„Kritériá spôsobilosti vadnej veci na riadne užívanie sú pri zhotovení veci na zakázku podstatne
prísnejšie, ako pri predaji veci v obchode, kde sa vychádza z priemerných potrieb a požiadaviek
občana. Pri zhotovení veci na zakázku treba vychádzať a prihliadať na individuálne požiadavky občana,
aby vec mohol využívať v súlade s účelom a spôsobom vymedzeným zmluvou, t.j. aby vec vyhovovala
16
jeho osobitným požiadavkám a potrebám.“ Pri veci zhotovenej na zakázku tak vystupuje do popredia
subjektívny prvok špecificky prislúchajúci konkrétnemu objednávateľovi. „Nemožnosťou vec riadne
užívať treba rozumieť prípad, keď je občan v dôsledku opakovane sa vyskytujúcej vady alebo pre väčší
počet neodstrániteľných vád pomerne dlhší čas vylúčený z používania veci, takže nemožno od neho
17
spravodlivo požadovať, aby trpel takéto obmedzenia.“ „Otázku, či predaná vec je v dôsledku vady
(ne)upotrebiteľná, treba riešiť so zreteľom na povahu a účel veci. Neupotrebiteľnou je predovšetkým
vec, na ktorej vyšla dodatočne (po kúpe) najavo neodstrániteľná vada, v dôsledku ktorej predanú vec
18
nemožno užívať bežným spôsobom.“
Vadou zhotovenej veci tak rozumieme rozpor so zmluvou,
nedostatok (i nadbytok) vyslovene vymienených vlastností alebo požadovaných vlastností, alebo vadu
využiteľnosti veci s prísnym sledovaním osobitných požiadaviek objednávateľa. Najjednoduchšie vadu
zhotovenej veci možno vymedziť ako zhotovenie veci v rozpore so zmluvou. Pokiaľ zmluva nebude
obsahovať niektoré ustanovenia, je potrebné vychádzať z toho, čo je bežné a možné dôvodne
očakávať, pričom pri veciach zhotovených na zakázku bude posudzovať túto otázku náročné.
Domnievame sa preto, že všetky špecifické vlastnosti zhotovovanej veci je potrebné exaktne vymedziť
v objednávke tak, aby nemohlo dôjsť k žiadnym pochybnostiam o tom, či je vec vyhotovená riadne
alebo s vadami.
Nemecký občiansky zákonník (Burgerliche Gesetzbuch, BGB) povinnosť zhotoviteľa dodať vec
bez faktických a právnych vád upravuje explicitne v ust. § 633. Dielo je bez faktických vád, ak má
dohodnutú kvalitu, resp. akosť (Beschaffenheit). Pokiaľ akosť nebola dohodnutá, vec sa považuje za
bezvadnú, pokiaľ vyhovuje bežnému použitiu a vykazuje akosť, ktorá je obvyklá pri diele toho istého
druhu, a ktorú môže objednávateľ dôvodne očakávať od diela daného druhu. Ako uvádza Saenger,
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zhotoviteľ je tiež povinný „aj bez osobitnej dohody zabezpečiť, aby ním vyhotovené dielo spĺňalo
19
požiadavky noriem DIN v znení v čase prevzatia diela, inak je dielo z tohto dôvodu vadné.“ . „Avšak
pokiaľ dielo nebude odpovedať výsledku stanovenému v zmluve, nemôže sa zhotoviteľ podľa nemeckej
judikatúry zbaviť zodpovednosti za vady diela poukazom na to, že pri zhotovovaní diela postupoval
20
podľa uznávaných pravidiel techniky.“ BGB ako tretiu zložku faktickej vady uvádza, že o vadu ide aj
vtedy, ak zhotoviteľ dodal niečo iné, ako bolo objednané, alebo vyrobil dielo v menšom množstve. „V
súvislosti s týmto ustanovením je v nemeckej literatúre riešená otázka, či je možné za plnenie
nezodpovedajúce zmluve považovať objednaný portrét určitej osoby, na ktorom je zobrazená určitá
vlastnosť, ktorá síce reálne existuje, ale z estetického hľadiska nepôsobí pozitívne. K riešeniu
podobných prípadov sa uvádza, že je potrebné brať ohľad na tvorcovskú slobodu zhotoviteľa, pokiaľ
však v zmluve nebolo stanovené, ako má konkrétne postupovať. V prípade portrétu by sme mohli
hovoriť o vade, pokiaľ by portrét bol karikatúrou, pričom v zmluve by karikatúra nebola výslovne
21
objednaná; v sporných prípadoch by potom bol nutný znalecký posudok.“ Slovenský občiansky
zákonník i napriek tomu, že vychádza z nemeckej právnej úpravy, ustanovenie presne vymedzujúce
vady diela neobsahuje. Priamo prechádza k úprave podmienok vzniku zodpovednosti, čím sa pojmu
vada nevenuje dostatočná pozornosť.
Kým občianskoprávna úprava sa orientuje striktne na kvalitatívnu zložku, obchodnoprávna
podobne ako pri tovaroch, i pri diele vady vníma v súvislosti so zmluvou. Ako sme už uviedli, existencia
dvoch rôznych úprav rovnakého inštitútu sa nám javí nelogická a zbytočná. Obchodnoprávna úprava
pôsobí prísnejšie. Zmenu má priniesť rekodifikácia Občianskeho zákonníka. Ako vyplýva
z legislatívneho zámeru, pri zodpovednosti za vady sa jej predpoklady upravia odchylne pre zmluvy,
ktorých predmetom je stavba a osobitne predpoklady ochrany spotrebiteľa ak pôjde o veci zhotovované
na zákazku. Je možné dôvodne predpokladať, že determinovanie pojmu vada diela zostane i naďalej
zachované.
ZÁVER
Zvýšená pozornosť na ochranu spotrebiteľov ako i pripravovaná rekodifikácia Občianskeho
zákonníka s prihliadnutím na zmeny, ktoré prijali naši českí susedia, nás nútia zamýšľať sa nad
dostatočnosťou úpravy základných pojmov, s ktorými sa viažu rozsiahle následky. Pojem vada
Občiansky zákonník nedefinuje expressis verbis, ale ponúka nám spektrum oblastí, ktorých porušením
sa vec vadnou stane. Vada veci sa viaže na dostatok vlastností a použiteľnosť veci, hoci konkrétna
úprava pri spotrebiteľskej kúpnej zmluve existenciu takých vlastností, ako akosť, množstvo, mieru alebo
hmotnosť za vadu nepovažuje. Pre oba prípady, tak všeobecného ako i konkrétneho vymedzenia pojmu
vada platí, že vada predstavuje nedokonalosť. Je potrebné si uvedomiť, v čom nedokonalosť spočíva.
I napriek úprave vadného plnenia v spotrebiteľskej kúpnej zmluvy sa domnievame, že nedokonalosťou
plnenia - vadou veci sa rozumie nedokonalosť spočívajúca v nedostatku vymienených alebo obvyklých
vlastností, prípadne nedokonalosť majúca negatívny vplyv na použiteľnosť veci vyplývajúcu zo zmluvy
alebo inej dohody účastníkov právneho vzťahu. Nedokonalosť je podľa nášho názoru nie len
nedostatkom vymienených alebo obvyklých vlastností, ale aj ich nevyžiadaný prebytok. Ako je
z príspevku zrejmé, je potrebné osobitne venovať pozornosť úprave vád pri zmluve o dielo či
spotrebiteľskej kúpnej zmluvy, nakoľko súčasná právna úprava disponuje početnými nezrovnalosťami.
Cestou nezrovnalostí sa vybral český zákonodarca schválením nového Občianskeho zákonníka, ktorý
v oblasti zodpovednosti za vady terminologicky i obsahovo zmenil podstatu pôvodných ustanovení tak,
že odpovede na z úpravy vyplývajúce otázky môže poskytnúť jedine súdna prax. Domnievame sa, že
takému riešeniu je potrebné sa z dôvodu zvyšovania istoty právnych vzťahov vyvarovať a jej
podlamovaniu predchádzať.
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IMATERIÁLNE HODNOTY AKO PRÁVNY PREDMET
Veronika Skorková
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva
Abstrakt: Právo duševného vlastníctva poskytuje neobyčajné množstvo námetov pre aktuálne
teoretické i praktické úvahy a diskusie. Príspevok sa zaoberá rozborom pojmu, pojmových znakov
a základných charakteristických čŕt nehmotných statkov ako predmetov práva duševného vlastníctva.
Špecifický charakter nehmotných statkov nevyhnutne podmieňuje i ich následné kategorizovanie ako
predmetov právnych vzťahov. Príspevok poukazuje na vývojové tendencie triedenia právnych
predmetov v rámci rekodifikačných prác v Slovenskej republike a novoprijatého Občianskeho zákonníka
v Českej republike.
Kľúčové slová: imateriálne hodnoty, nehmotné statky, právny predmet, vec, právo, iná majetková
hodnota
Abstract: Intellectual property law provides for an extraordinary range of topics for the current
theoretical and practical reflections and discussions. This paper deals with analysis of the concept,
conceptual characters and basic features of intangible assets as objects of intellectual property rights.
Specific character of intangible (immaterial) assets also necessitates their categorisation as objects of
legal relations. This paper shows the trends in classification of objects of legal relationships from the
point of view of recodification works of private law in the Slovak Republic as well as from the
perspective of the newly adopted Civil Code in the Czech Republic.
Key words: immaterial values, intangible (immaterial) assets, object of legal relationship, property,
right/privilege, other material value
1

ÚVOD

Doterajší vývoj civilizácie a predovšetkým jej súčasný stav sa vyznačujú čoraz dynamickejším
vedeckotechnickým rozvojom nevyhnutne prinášajúcim výzvy i pre oblasť práva, ktoré je konfrontované
s potrebou adekvátnej odbornej reakcie na nové spoločenské javy. Pre devätnáste storočie a prvú
polovicu dvadsiateho storočia bol príznačný rozvoj priemyselnej výroby, v druhej polovici dvadsiateho
storočia sa naštartoval prudký vývoj v oblasti elektroniky, výpočtovej a telekomunikačnej techniky
a v neposlednom rade informačných technológií. Uvedený trend ani z ďaleka nevyčerpal všetky
možnosti pokroku, ba práve naopak ráznym krokom napreduje aj dnes a je isté, že pokračovania sa
dočkáme aj v nasledujúcich desaťročiach. Okrem iného sa daná situácia premieta aj v náraste významu
duševného vlastníctva. Napríklad v každodennom živote sa bežne stretávame s výsledkami duševnej
činnosti, ktoré sa stávajú neoddeliteľnou a neustále dôležitejšou zložkou podnikateľských stratégií
a nehmotných zložiek podniku predstavujúcich bez pochýb hodnotné komponenty dotvárajúce celkový
obraz podnikateľského subjektu. Zahŕňajú najmä skúsenosti a znalosti, technologické postupy
a procedúry, ale i obchodné meno, know-how, dobrú povesť (goodwill), ochranné známky, logá, dizajny
a rôzne ďalšie predmety priemyselných práv či práv obdobných priemyselným právam. To na jednej
strane evidentne podčiarkuje význam a dosah duševného vlastníctva, na strane druhej vysvetľuje
dynamický a interdisciplinárny charakter práva duševného vlastníctva, ktoré je jedným z najrýchlejšie sa
meniacim a interaktívnym právnym odvetvím nielen slovenského právneho poriadku, ktorého
„temperamentnú“ povahu do značnej miery determinujú samotné jeho predmety, teda nehmotné statky.
Špecifický charakter nehmotných statkov v súvislosti s ich právnou existenciou a disponibilitou
so sebou prináša rad právnych otázok týkajúcich sa zaradenia týchto hodnôt do kategórií predmetov
právnych vzťahov. Právo duševného vlastníctva prináša neobyčajne vďačný námet aktuálnych
teoretických i praktických úvah a diskusií. Okrem mnohých právnovedných aspektov tvorených právnou
históriou, právnou filozofiou, všeobecnou teóriou práva i teóriou pozitívnoprávnych odvetví, v ňom
možno rozvinúť líniu právnopraktických rovnako podnecujúco pôsobiacich impulzov legislatívnych,
1
právnoaplikačných a právnorealizačných.
Kategorizácia nehmotných statkov v skupine predmetov súkromnoprávnych vzťahov teda nie je ako by sa mohlo zdať - len problematikou teoretickou. Detailné vymedzenie veci v právnom zmysle,
práva a inej majetkovej hodnoty ako právnych predmetov totiž presahuje rovinu právnej teórie
a významne dopadá i na praktickú stránku aplikácie ustanovení o vecných právach, či
1
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záväzkovoprávnych vzťahoch, v rámci ktorých dochádza k scudzeniu predmetu alebo k jeho užívaniu
alebo požívaniu. V nasledujúcom príspevku pozornosť upriamujeme na náročnú a špecifickú otázku
hodnotenia nehmotných statkov ako predmetov súkromnoprávnych dispozícií.

2

DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO, NEHMOTNÉ STATKY

Pojmy duševné vlastníctvo a nehmotné statky sa stali bežnou súčasťou právnej terminológie.
Viaceré medzinárodné zmluvy a dohovory, veľké množstvo smerníc a nariadení orgánov EÚ aj viaceré
zákony slovenského právneho poriadku tak súkromnoprávnej, ako i verejnoprávnej povahy, operujú
uvedenými pojmami, avšak bez zakotvenia ich legálnej definície.
V porovnaní s inštitútom vlastníctva (vo vecnoprávnom chápaní), ktorý bol známy a v právnej
rovine spracovaný už v rímskom práve, duševné vlastníctvo je výplodom až novodobých právnych
systémov. Napriek tomu nemožno poprieť značný vplyv rímskoprávnej kultúry i na slovenskú právnu
vedu majúcu silnú klasicko-rímskoprávnu tradíciu. Hoc antickí právni učenci systematickú pozornosť
otázkam nehmotných statkov nevenovali, ani oni sa nevyhli istým aspektom autorskoprávnym, ako
napríklad otázkam plagia či iniurie. O zrode práva duševného vlastníctva v modernom zmysle slova
však hovoríme až v súvislosti s benátskym patentovým zákonom (dekrét o ochrane vynálezov na území
Benátskej republiky z roku 1474) a s anglickým autorským zákonom kráľovnej Anny z rokov 1709/1710
(anglický názov An Act for the Encouragement of Learning, by vesting the Copies of Printed Books in
the Authors or purchasers of such Copies, during the Times therein mentioned; skrátený názov
Copyright Act).
Veda slovenského súkromného práva má iba krátkodobú tradíciu a za jej zakladateľa je
považovaný profesor Štefan Luby, ktorý sa vo svojich monografiách významne venoval aj problematike
duševného vlastníctva. V práve duševného vlastníctva nemožno sa vyhnúť narábaniu s – ako
konštatoval profesor Švidroň vo svojej inauguračnej prednáške - „vágnym či málo exaktným právnym
jazykom“. Uvedené potvrdzuje už v minulosti rozdielne označovanie daného právneho odvetvia. Luby
pracoval s označením „osobnomajetkové práva“, K. Knap ho pomenúval „práva k nehmotným statkom“,
V. Knapp zase „osobné nemajetkové práva“. „Počínajúc rokom 1991, v nadväznosti na všeobecné
medzinárodné presadenie sa pojmu duševné vlastníctvo (po roku 1989 aj v strednej a východnej
Európe), rozhodli sme sa podávať výklad tohto študijného odboru pod názvom „právo duševného
vlastníctva“, pričom sme mali na zreteli ako východiskové aj vymedzenie tohto pojmu v čl. 2 ods. VIII
2
medzinárodného Dohovoru o zriadení svetovej organizácie duševného vlastníctva.“
Rovnaká
nejednotnosť pretrváva i pri označovaní predmetov práv duševného vlastníctva: Luby a Knap ich
nazývali „nehmotnými dobrami“, Švidroň si zaužíval pomenovanie „ideálne objekty“, Vojčík zase
„nehmotné statky“ (tento pojem používa aj značná časť odbornej literatúry a osvojil si ho aj autor
príspevku). V každom prípade však každý z uvedených mien označuje špecifickú skupinu imateriálnych
hodnôt ako možných predmetov právnych vzťahov.
Nehmotnými statkami rozumieme statky, ktorých podstatu vytvára konkretizovaný duševný
výtvor, navonok aspoň efemérne (na právne relevantný okamih) vyjadrené v objektívnej (ľudskými
zmyslami spoznateľnej a vnímateľnej) podobe, pričom toto objektívne vyjadrenie duševného obsahu je
spôsobilé byť predmetom spoločenských vzťahov i bez nevyhnutného stelesnenia v hmotnom
substráte. Inými slovami, pojem nehmotný statok zastrešuje všetky hodnoty, ktorých úžitková hodnota
a výmenný význam netkvejú v materializácii (zvecnení), ale v hodnote prameniacej zo samotnej
3
nehmotnej existencie. Pre účely príspevku nepovažujeme za nevyhnutné vyčerpávať čitateľa výpočtom
všetkých druhov nehmotných statkov a ich systematického triedenia. Naplnenie témy zacielenej na
duševné výtvory ako právne predmety predpokladá však charakterizovanie tých z nich, ktoré sú
spôsobilé byť objektom dispozícií. Pojmovým znakom nehmotného statku ako predmetu duševného
vlastníctva, ktorý je nutné uviesť na prvom mieste, je jeho duševná povaha spoznateľná ľudskými
zmyslami bez viazanosti na existenciu materializovaného substrátu. Podstatný rozdiel medzi
myšlienkovou podstatou a jej vecným stelesnením tkvie v tzv. potenciálnej ubikvite (možnej
všadeprítomnosti) vyjadrujúcej absolútnu neviazanosť konkrétneho nehmotného statku na určitý
priestor a čas a jeho fyzickú neopotrebovateľnosť, či nespotrebovateľnosť. Časová a priestorová
neobmedzenosť nehmotného statku umožňuje jeho súčasné i následné spoznanie (vnímanie) alebo
využívanie kedykoľvek a kdekoľvek neurčeným počtom subjektov, a to bez ujmy na jeho podstate
a funkcii. „Zatiaľ čo materiálne objekty sa opotrebúvajú fyzicky a zanikajú podľa zákonitostí
materiálneho sveta, ideálne objekty sa stávajú súčasťou kolektívnej pamäte ľudského spoločenstva
a jeho kultúrno-civilizačného dedičstva; môžu sa opotrebovať iba zastarávaním („morálne“) a dĺžka ich
trvania závisí od záujmu spoločnosti, v praktickej rovine teda predovšetkým od starostlivosti inštitúcií
2
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povolaných na tento účel (špecializované orgány štátnej správy, vedecké ústavy, archívy, knižnice,
4
múzeá, galérie, vydavateľstvá atď.).“ Súhrn tých nehmotných statkov, ktoré sú výsledkom duševnej
činnosti vyjadreným v zmyslami vnímateľnej podobe, ktoré sú spôsobilé byť predmetom
súkromnoprávnych vzťahov a ktoré majú istú (aspoň potenciálnu) majetkovú hodnotu označujeme
pojmom duševné vlastníctvo. V subjektívnom zmysle možno duševné vlastníctvo definovať ako súbor
výlučných oprávnení priznaných právnymi predpismi oprávnenému subjektu, ktorému prináležia
zákonom definované alebo vymedzené predmety duševného vlastníctva, pričom základnými
oprávneniami sú najmä v medziach právneho poriadku tieto využívať, chrániť a disponovať nimi, a to
5
nezávisle od oprávnení iných subjektov.
Luby v jednom svojom príspevku (prednesenom na Celoštátnej vedeckej konferencii
o osobnomajetkových právach konanej v dňoch 2. – 6. mája 1966 v Smoleniciach) vystihol podstatu
nehmotného dobra, keď ho vymedzil ako „značne objektivizovaný a od osobnosti tvorcu osamostatnený
prejav jeho osobnosti, ktorý súc tvorivou myšlienkou, obohacujúcou svet poznania, môže slúžiť
uspokojeniu nielen osobných záujmov tvorcu, ale aj nehmotných a hmotných záujmov iných
6
i spoločnosti a prostredníctvom ich uspokojenia aj hmotných záujmov tvorcu“ . Práve toto vyjadrenie
odôvodňuje osobnomajetkovú podstatu práv duševného vlastníctva spojených s jednotlivými
nehmotnými statkami a nemožnosť ich stotožňovania s právami osobnými a majetkovými.
„Zovšeobecnením charakteristických znakov, spoločných všetkým týmto právam, prichádzame
k definícii, ktorá hovorí, že osobnomajetkovými právami sú tie práva, ktorých predmetom sú správania
vzťahujúce sa na nehmotné dobrá, spočívajúce v myšlienkach pochádzajúcich z tvorivej duševnej
7
práce a vyjadrených navonok spôsobom umožňujúcim ich poznanie.“ V prostredí práva duševného
vlastníctva je dôležité rozlišovať tri druhy subjektívnych práv (a rovnako povinností), a to práva čisto
majetkovej povahy, práva rýdzo osobnej (resp. osobnostnej) povahy a práva zmiešanej (osobnej
a majetkovej) povahy. Z charakteru nehmotného statku a práv na ňom viaznucich je jeho prevoditeľnosť
vylúčená, resp. do značnej miery obmedzená alebo spájaná s predpokladmi splnenia osobitných
podmienok. Nie je cieľom príspevku zaoberať sa detailným rozborom jednotlivých práv tvorcov
(pôvodcov) osobnostnej a majetkovej povahy, avšak považovali sme za dôležité načrtnúť a upozorniť
na dané špecifikum.
3

NEHMOTNÝ STATOK AKO PRÁVNY PREDMET
8

V súčasnom slovenskom Občianskom zákonníku nachádzame zmienku o duševnom vlastníctve
na prvom mieste v súvislosti s vymedzením predmetu úpravy zákona v ustanovení § 1 ods. 3, kde sa
uvádza, že úprava Občianskeho zákonníka sa použije i na vzťahy z duševného vlastníctva, pokiaľ ich
neupravujú osobitné predpisy. Jednoznačnou otázkou, na riešenie ktorej je nevyhnutné subsidiárne
9
použiť Občiansky zákonník, je predovšetkým otázka skúmania nehmotných statkov ako možných
predmetov občianskoprávnych (teda súkromnoprávnych) vzťahov.
Hoci Občiansky zákonník nenarába s rozlišovaním predmetov právnych vzťahov na primárne
a sekundárne, v teórii občianskeho práva sa s takou deľbou stretávame a táto pramení s dvojakého
chápania pojmu občianskoprávny vzťah. Keď tento druh spoločenských vzťahov vnímame v abstraktnej
rovine ako v právnej norme vyjadrený model správania sa jeho účastníkov, potom primárnym (priamym)
predmetom právneho vzťahu je aktívne alebo pasívne ľudské správanie regulatívne ovplyvňované
občianskoprávnymi normami. V konkrétnom význame chápeme občianskoprávny vzťah ako
spoločenský vzťah medzi už individualizovanými účastníkmi, a následne jeho predmetom je to, na čo je
ich správanie zamerané (sekundárny, nepriamy predmet). De lege lata Občiansky zákonník
v ustanovení § 118 za možné predmety právnych vzťahov označuje veci, práva, ktorých povaha to
pripúšťa, iné majetkové hodnoty, ktorých povaha to pripúšťa, a byty a nebytové priestory.
Platný Občiansky zákonník neobsahuje legálnu definíciu veci v právnom zmysle. Právna teória
vychádza z historického výkladu a pri vymedzení veci ako právneho predmetu sa opiera o ustanovenie
10
§ 23 Občianskeho zákonníka z roku 1950 , ktorý uvádzal: „ veci v právnom zmysle sú ovládateľné
hmotné predmety a prírodné sily, ktoré slúžia ľudskej potrebe“. Možno teda konštatovať, že i súčasná
právna veda vychádza a aplikuje užšie poňatie veci v právnom zmysle. Za vec sa totiž považuje
výlučne hmotný predmet (res corporales) alebo prírodná sila za kumulatívneho splnenia podmienky
4
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VOJČÍK, P. Rekodifikácia občianskeho zákonníka a duševné vlastníctvo. In: Európske a národné rozmery civilného práva, etický
rozmer a zodpovednosť právnických profesií. s. 39.
6
LUBY, Š. Spoločná teoretická a praktická problematika osobnomajetkových práv. In: Osobnomajetkové práva. s. 26.
7
LUBY, Š. Spoločná teoretická a praktická problematika osobnomajetkových práv. In: Osobnomajetkové práva. s. 40.
8
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“)
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Pozn. autora: príspevok sa venuje výlučne nehmotným statkom ako výsledkom duševnej činnosti, nie právam duševného
vlastníctva, z ktorých niektoré môžu byť rovnako predmetom občianskoprávnych vzťahov.
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Zákon č. 141/1950 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník z roku 19150“)
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užitočnosti a ovládateľnosti. Občiansky zákonník v tomto zmysle neprevzal tradičné rímskoprávne
chápanie veci. Gaius vo svojich prácach triedil veci – okrem iného – na telesné (hmotné, res
corporales) a netelesné (nehmotné, res incorporales), pričom za hmotné veci považoval tie, ktorých sa
bolo možné dotknúť a za veci nehmotné tie, ktorých sa naopak dotknúť nemožno a zaradil medzi ne
predovšetkým práva.
Z právnej minulosti má pre vývoj právnej vedy na Slovensku nemalý význam i Rakúsky
11
všeobecný občiansky zákonník (ABGB) a obyčajové uhorské právo. Ustanovenie § 285 ABGB za vec
v právnom zmysle pokladalo „všechno, co od osoby je rozdílné a slouží k užívání lidí“. V ustanoveniach
§ 291 a § 292 bolo zakotvené delenie vecí na hmotné a nehmotné, pričom rozhodujúcim kritériom tu
podľa vzoru Gaiových inštitúcií bola hmatateľnosť. Ustanovenie § 292 in fine uvádzalo: „na př. právo
loviti, ryby chytati a všechna jiná práva“. Okrem výslovne uvedených príkladov práv, spadali pod rámec
nehmotných vecí v právnom zmysle aj práva imateriálne, teda práva patentové, autorské, známkové
a pod. Vzhľadom na to, že všetky práva boli v uvedenom ustanovení uvedené príkladmo, medzi res
incorporales patrili aj iné veci nemajúce povahu práv, napr. obchodné tajomstvo, renomé, zákazníctvo,
12
organizácia vecí v podniku a pod. V čase rozoberaného právneho dualizmu sa na území Slovenska
aplikovalo obyčajové uhorské právo, podľa ktorého sa vecou v právnom zmysle rozumel každý hmotný
(telesný) predmet, nie však právo, a rovnako ako veci hnuteľné sa posudzovali elektrický prúd
a upotrebiteľné iné prírodné sily. Totožnú koncepciu ako ABGB bol vtedajší zákonodarca pripravený
realizovať podľa vládneho návrhu občianskeho zákonníka z roku 1937, v ktorého osnove (in concreto
v ustanovení § 229 in fine) sa uvádzalo: „Věcí v právním zmyslu je vše, co je rozdílné od člověka
13
a slouží k potřebě lidí.“ K prijatiu uvedeného návrhu však nedošlo a – ako bolo naznačené vyššie –
definičným základom pre vymedzenie pojmu vec v právnom zmysle je v súčasnosti Občiansky zákonník
z roku 1950, ktorý však zastáva poňatie užšie.
Zo súčasného znenie Občianskeho zákonníka a právnou teóriou uplatňovanej definície veci
jednoznačne vyvodzujeme záver, že nehmotné statky nie je možné považovať za veci a v dôsledku
toho je vylúčená aplikácia ustanovení o veciach v právnom zmysle na pomery, ktoré sa týkajú
predmetov duševného vlastníctva, pokiaľ to zákon výslovne nestanoví.
Predmetom právneho vzťahu môže byť aj právo, avšak len za splnenia podmienky, že to jeho
povaha pripúšťa, tzn. právo prevoditeľné. Predmetom dispozícií teda nemôžu byť práva osobnostné
(napr. právo na život, zdravie, meno, súkromie a pod.), na druhej strane dispozície umožňuje povaha
vecných práv, pohľadávok i niektorých práv k nehmotným statkom. Keď sa však zamyslíme nad
predmetmi duševného vlastníctva ako výtvormi tvorivej duševnej činnosti (napr. autorské dielo, patent),
je absolútne nemožné hovoriť o nich ako o právach spôsobilých byť predmetom právnych vzťahov. „Ak
by sme pripustili koncepciu, že nehmotné statky sú práva, tak by to znamenalo, že autori autorských
14
diel sú autormi práv alebo pôvodcovia vynálezov či úžitkových vzorov vytvárajú práva.“
Ako kategória predmetov právnych vzťahov nám ostávajú ešte iné majetkové hodnoty, ktorých
povaha to pripúšťa. Tieto nie sú vecou ani právom, odlišujú sa aj od práv, ktoré sa na ne viažu, a majú
určitú majetkovú hodnotu. Predmety duševného vlastníctva bývajú v prevažnej miere radené práve
k tejto skupine právnych predmetov. „Sú však medzi nimi aj také, ktoré nie sú iba „majetkovými
hodnotami“, pretože majú aj svoju osobnostnú hodnotu (osobnostná hodnota je pri niektorých z nich
15
dokonca prioritná a dominantná).“ Predovšetkým tu máme na mysli tie nehmotné statky, ktoré vznikli
v dôsledku tvorivej duševnej činnosti, v dôsledku čoho v nich dochádza k vytvoreniu symbiotickej
existencie osobnostného a majetkového vzťahu, a práve z dôvodu závislosti samotného ich vzniku
i ostatnej spätosti s osobou tvorcu by bolo zoslabením, či dokonca popretím ich hodnoty osobnostnej.
Z pohľadu ďalšieho vývoja právnej úpravy je nevyhnutné upustiť od v súčasnosti uplatňovaného –
podľa Švidroňa – núdzového výkladu, podľa ktorého pod pojmom iná majetková hodnota treba chápať
i nehmotné statky.
4

ÚVAHY DE LEGE FERENDA

Z naznačených súvislostí týkajúcich sa nehmotných statkov ako možných predmetov právnych
dispozícii je evidentná akútna potreba civilistických rozpráv o veci v právnom zmysle. Právna úprava už
v súčasnej dobe neobstojí len s pojmom vlastníctvo a vlastnícke právo. Pro futuro je nevyhnutné
uvažovať o nehmotných statkoch ako o právnych predmetoch sui generis a venovať náležitú pozornosť
11
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ROUČEK, F., SEDLÁČEK, J. Komentář k Československému obecnému zákonníku občanskému a občanské právo platné na
Slovensku a Podkarpatské rusi. Svazek 1. s. 25
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rozmer a zodpovednosť právnických profesií. s. 31.
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ich vymedzeniu. Súčasný Občiansky zákonník (i viaceré súkromnoprávne i verejnoprávne predpisy)
používa pojem duševné vlastníctvo bez jeho vymedzenia. Nie je nevyhnutné, aby sa zákonodarca
snažne venoval pokusom o vytvorenie definície duševného vlastníctva, či nehmotného statku, nakoľko
ide o záležitosti dynamicky sa vyvíjajúce a neustále sa rozrastajúce. Jednoznačne však možno
povedať, že v novom súkromnoprávnom kódexe by nemalo absentovať zakotvenie pojmu majetok
a pomenovanie aspoň pojmových znakov mnohokrát traktovaných výsledkov duševnej činnosti.
Ako inšpirácia môže slovenskej právnej vede poslúžiť nielen história, ale i novoprijatý český
16
občiansky zákonník , ktorý si za základný stavebný kameň kategórie vecných práv zvolil širšie
ponímanie veci v právnom zmysle. Ako konštatuje Telec v jednom zo svojich publikačných výstupov
„vládny návrh nového českého občianskeho zákonníka (pozn. autora: dnes už prijatý ako zákon č.
89/2012 Sb.) tým, že prikročil k širokému poňatiu veci v právnom zmysle zásadne vystihuje súdobé
právne tendencie ako i výzvy verejného práva medzinárodného vrátane tohto práva európskeho
a práva ústavného, a to podnety smerujúce k širokému súkromnoprávnemu chápaniu tak zásadnej
17
občianskoprávnej kategórie, ako je vec“ . Nový český občiansky zákonník koncepčne vychádzajúci
z predvojnového vládneho návrhu občianskeho zákonníka z roku 1937 vo svojich ustanoveniach
prikročil k vymedzeniu veci v právnom zmysle nasledovne: „Věc v právním zmyslu (dále jen „věc“) je
vše, co je rozdílné od osoby a slouží potřebě lidí“: Následne aj český zákonodarca prikročil k výslovnej
deľbe vecí na hmotné a nehmotné, pričom nehmotnou vecou rozumie práva, ktorých povaha to pripúšťa
(teda absolútne aj relatívne majetkové, prevoditeľné práva), a iné veci bez hmotnej podstaty. „“Inou
vecou bez hmotnej podstaty“ môžeme rozumieť napríklad ochrannú známku, zapísanú i nezapísanú
18
(všeobecne známu známku), doménové meno „.eu“ či obchodné tajomstvo a i.“ Na strane druhej však
Telec v citovanom príspevku upozorňuje, že výtvory (výsledky tvorivej duševnej činnosti) ako prejavy
osobnej povahy (napr. autorské diela, umelecké výkony, dizajny, vynálezy a pod.) nie sú vecami
v právnom zmysle, a to práve s ohľadom na osobnostné práva, ktoré sa popri majetkových viažu na
daný nehmotný statok, a ktoré sú podstatným určujúcim faktorom (nielen) pre ich vznik. Široká
koncepcia právneho pohľadu na vec vo svojich dôsledkoch umožní použitie ustanovení o veciach
v právnom zmysle aj na isté nehmotné statky, čo - ako konštatuje dôvodová správa k návrhu českého
občianskeho zákonníka – lepšie vyhovuje praktickej potrebe i ústavnému poriadku.
19
Rovnako slovenský návrh osnovy Občianskeho zákonníka predpokladá zakotvenie širšieho
ponímania veci v právnom zmysle. Za predmety právnych vzťahov by sa v zmysle návrhu mali
považovať veci hmotné a nehmotné, práva a iné hodnoty súkromnoprávnej povahy. Nehmotnými
vecami návrh rozumie predovšetkým osobné a osobnostné stránky fyzickej osoby a nehmotné zložky
20
právnickej osoby, a ďalej i predmety duševného vlastníctva a predmety priemyselného vlastníctva . Za
iné hodnoty súkromnoprávnej povahy rekodifikačná komisia označila hodnoty oceniteľné peniazmi,
napr. obchodné podiely, licencie, know-how a pod.
5

ZÁVER
Duševné vlastníctvo a jeho jednotlivé predmety sú z historického i súčasného hľadiska
významným a nepostrádateľným prvkom pokroku a rozvoja ľudstva, dotýka sa prakticky každej oblasti
ľudského konania a bola to práve duševná schopnosť človeka, ktorá od nástrojov jaskynných
predchodcov človeka, cez vynález kolesa, či kníhtlače až po počítačové programy nastolila cestu
k technickej a technologickej úrovni dnešných dní. Na mieste je konštatovanie, že význam duševného
vlastníctva a opodstatnenosť požiadaviek zabezpečenia jeho adekvátnej právnej úpravy a nakoniec
i vymožiteľnosti ochrany nemožno poprieť a ignorovať. Dôkazom toho je napríklad i súčasné
ekonomické prostredie, kde nehmotné statky predstavujú pri súkromnoprávnych dispozíciách
s podnikom hodnoty speňažiteľné a v prevažnej väčšine prípadov scudzovania i najvyššie oceňované.
„Odhaduje sa, že hodnota nehmotných statkov vo firmách celosvetovo dramaticky stúpla medzi rokmi
1978 – 2006. Ešte behom 70. rokov minulého storočia tvorili hlavnú časť (~ 80 %) ceny firiem obvyklé
hmotné statky (vybavenie, budovy, materiál, výrobky a pod.), zatiaľ čo statky nehmotné prispievali
k cene podniku len asi 20 %. V roku 2006 však bol tento pomer už prakticky úplne opačný – nehmotné
statky prispievali k odhadnej cene firiem skoro 80 %. Analogické údaje sú teraz k dispozícii i vo vzťahu
21
k hodnote európskych podnikov.“
16
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Platné slovenské súkromné právo ustrnutím na vnímaní veci cez jej hmotné (telesné) stvárnenie
spôsobuje značnú nekonzistentnosť, vnútornú rozpornosť Občianskeho zákonníka, čo neprispieva
celkovej právnej kultúre. Riešenie v predchádzajúcom texte nastolených otázok a právnych problémov
by malo rezonovať v právnej obci, a tá by mala zodpovedne pristupovať k vytvoreniu podmienok pre
zabezpečenie nielen možnosti tvorby, ale aj užívania, používania a disponovania s jej výsledkami. Pre
slovenskú civilistiku z toho plynie množstvo výziev, chopenie sa ktorých by malo byť jej prioritným
záujmom.
„Nie je treba čakať, kým dôjde ku generačnej obmene. Zásadné súkromnoprávne problémy
22
doslova ležia na stole už radu rokov.“
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PRÁVO STAVBY
Juraj Takáč
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva

Abstrakt: Právo stavby predstavuje inštitút, ktorý sa v našom právnom poriadku v súčasnosti
nepoužíva, ale ktorý pre naše územie nie je cudzí. Vzhľadom k tomu, že sa pripravuje rekodifikácia
občianskeho zákonníka, kde sa plánuje s opätovným zavedením tohto inštitútu, považujem za užitočné
si trochu objasniť, čo to vlastne právo stavby je a aká je jeho podstata a význam. Právo stavby môžeme
stručne a všeobecne definovať ako vecné právo, na základe ktorého osoba (ďalej aj „stavebník“) má
oprávnenie na cudzej nehnuteľnosti zriadiť stavbu a následne ju užívať.
Kľúčové slová: Právo stavby, inštitút, zásada „superficies solo cedit“, vlastník pozemku, pozemková
kniha, užívanie stavby.
Abstract: Law of building (or construction) presents institute which our system of law does not use at
the present time, but which is not unknown for our territory. According to a future recodification of our
civil code, which is planning to return the law of building in use, I see it beneficial to explain what is the
purpose and significance of this institute. Law of building can be briefly define as a right in rem, on base
of which can subject build up a construction and subsequently use it.
Key words: Law of building, institute, rule „superficio solo cedit“, freeholder, estate register, building
use.

1

PODSTATA PRÁVA STAVBY

Podstata práva stavby spočíva v upravení vzájomných vzťahov medzi vlastníkom pozemku
a zhotoviteľom stavby na ňom postavenej. Jedná sa o inštitút, ktorý sa na našom území zaviedol
zákonom č. 88/1947 Zb., o práve stavby, následne bol upravený v Občianskom zákonníku č. 141/1950
Zb. a používal sa až do prijatia Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb., ktorý tento inštitút z nášho
právneho poriadku definitívne vylúčil.
Právo stavby je priamo viazané na starú rímsku zásadu „superficies solo cedit“, podľa ktorej sa
stavba postavená na pozemku nepovažovala za samostatnú vec, ale iba za súčasť pozemku, na
ktorom bola postavená. Znamená to, že vlastník pozemku sa stal vlastníkom stavby na ňom
zhotovenej, a to bez ohľadu na to, či sa nejakým spôsobom podieľal na jej zhotovení.
Vzhľadom na skutočnosť, že podľa tejto zásady sa vlastník pozemku stal vlastníkom všetkého čo
na ňom stálo pevne spojené zo zemským povrchom ako aj pod ním, a to aj v prípade, keď sa o
zhotovenie predmetnej stavby žiadnym spôsobom nepričinil, vznikla potreba zaviesť určitý nástroj, na
základe ktorého by došlo k šetrnému usporiadaniu vzájomných právnych vzťahov medzi stavebníkom
a vlastníkom pozemku. Išlo hlavne o to, aby osoby mali možnosť zriadiť si stavbu aj na cudzom
pozemku bez toho, aby sa museli obávať o jeho užívanie a zároveň aby sa aj naďalej zachovala
zásada „superficies solo cedit“.
Výsledkom bolo zavedenie práva stavby. Na jeho základe si osoby mohli zriaďovať stavby na
cudzích pozemkoch s tým, že toto právo im umožňovalo po určitú stanovenú dobu stavbu plnohodnotne
užívať, kde ale zároveň po zániku tohto práva stavba pripadla vlastníkovi pozemku. Táto skutočnosť
mala značne pozitívny vplyv na celkový urbanistický rozvoj ako na našom území tak aj v celej Európe.
Týmto pádom mohli osoby investovať viac finančných prostriedkov do výstavby, keďže nemuseli míňať
peniaze za kúpu pozemkov, na ktorých mali stavby stáť a zároveň vlastníci pozemkov mali záujem
o poskytnutie svojich často krát rozsiahlych a nevyužitých pozemkov na výstavbu cudzích stavieb,
keďže v konečnom dôsledku sa tieto stali ich vlastníctvom.
2

PRÁVO STAVBY PODĽA ZÁKONA č. 88/1947 Zb. o práve stavby

Na našom území sa inštitút práva stavby v uzákonenej forme uviedol do praxe prijatím zákona č.
88/1947 Zb. o práve stavby. Tento zákon vychádzal z obecného rakúskeho občianskeho zákonníka a
z právnej úpravy zákona č. 86/1912 r.z., o práve stavby, ktorá platila na území Rakúska a následne
v rámci právneho dualizmu prvej Československej republiky na území Čiech a Moravy.
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Podľa ust. §1 zákona č. 88/1947 Zb. o práve stavby „Pozemek může býti zatížen věcným
právem jiné osoby (stavebníka), míti stavbu na jeho povrchu nebo pod povrchem (právo stavby).
1
Nezáleží na tom, zdali jde o stavbu již zřízenou či dosud nezřízenou.“
Právo stavby teda umožňovalo osobe zaťažiť cudzí pozemok tým, že si na ňom zriadila a
užívala stavbu.
Samotný zákon č. 88/1947 Zb. označoval právo stavby za nehnuteľnú vec, na ktorú sa
vzťahovali všeobecné predpisy vzťahujúce sa na nehnuteľné veci. Toto predstavovalo určité špecifikum
v rámci nášho právneho poriadku, keďže sa jednalo o subjektívne právo a nie o hmotnú vec. Taktiež
stavba sa riadila ustanoveniami o nehnuteľných veciach, ale neprihliadalo sa na ňu ako na vec
samotnú. Stavba predstavovala súčasť práva stavby.
Právo stavby malo dvojakú funkciu. Na jednej strane upravovalo právny vzťah stavebníka k
samotnej stavbe, či už z pohľadu zriadenia stavby, jej užívania, nakladania s ňou atď. Na druhej strane
právo stavby predstavovalo vecné právo k cudzej veci, ktoré umožňovalo stavebníkovi obmedziť
vlastnícke právo vlastníka pozemku tým, že zo strany stavebníka došlo k užívaniu nielen stavby ale aj
pozemku, na ktorom bola stavba postavená. Dokonca zákon v § 2 umožňoval zriadiť právo stavby aj na
pozemok, ktorý nebol potrebný na zriadenie stavby, ale umožňoval jej lepšie využitie. Prirovnať by sa to
dalo k vecnému bremenu, kde vlastník pozemku bol povinný strpieť užívanie svojho pozemku
v prospech inej osoby.
Právo stavby sa zriaďovalo na základe zmluvy, rozhodnutím súdu resp. rozhodnutím príslušného
úradu. Vzhľadom k tomu, že sa jednalo o vecné práva vzťahujúce sa na nehnuteľnosti, zriadenie práva
stavby muselo mať písomnú formu a k jeho vzniku došlo až zápisom do pozemkovej knihy (t.j.
dnešného katastra nehnuteľností).
Právo stavby sa uzatváralo na dobu určitú. Dĺžka doby nebola zákonom presne stanovená
a závisela od dohody strán. Podmienkou pre vznik práva stavby však bolo presné vymedzenie jeho
doby trvania, pričom údaj, kedy malo právo zaniknúť, sa zapisovalo aj do pozemkovej knihy. Zákon
vylučoval zriadenie práva stavby na dobu neurčitú. Po uplynutí stanovenej doby mohlo na základe
dohody zmluvných strán dôjsť k jej predĺženiu. Ak k predĺženiu doby nedošlo, jej uplynutím stavebníkovi
zaniklo právo stavby a predmetná stavba sa stala výlučným vlastníctvom vlastníka pozemku, na ktorom
bola postavená.
Pri zániku práva stavby bolo potrebné zohľadňovať aj tú skutočnosť, že stavebník vynaložil na jej
zhotovenie určité náklady a bolo by dosť nespravodlivé, a to aj s prihliadnutím na skutočnosť, že stavbu
dlhodobo užíval a opotreboval, ak by za jej stratu v prospech vlastníka pozemku nenadobudol od neho
určitú peňažnú náhradu. Ak sa strany nedohodli inak, peňažná náhrada predstavovala ½ hodnoty
stavby v čase, kedy došlo k zániku práva stavby.
Zákon pripúšťal, aby sa právo stavby zriaďovalo buď za odplatu alebo bezodplatne. Záviselo to
od dohody zmluvných strán.
Právo stavby bolo scudziteľné ako aj dediteľné, t.j. mohlo dôjsť k jeho prevodu resp. prechodu
medzi živými ako aj pre prípad smrti. V prípade scudzenia však medzi stavebníkom a vlastníkom
pozemku existovalo zákonné predkupne právo. Ak stavebník chcel svoje právo stavby scudziť, musel
ho najprv ponúknuť vlastníkovi pozemku. Na druhej strane, ak chcel vlastník pozemku previesť na inú
osobu svoje vlastnícke právo k pozemku, musel ho najskôr ponúknuť stavebníkovi. Predmetné zákonné
predkupne právo malo dispozitívny charakter a strany si ho po vzájomnej dohode mohli zmeniť.
Právo stavby vznikalo až zápisom do pozemkovej knihy. Keďže sa právo stavby označovalo za
„nehnuteľnú vec“, zapisovalo sa v pozemkovej knihe do osobitnej vložky zriadenej výlučne pre toto
právo. V rámci tejto vložky sa vyznačili všetky údaje vzťahujúce sa na predmetné právo stavby a to
hlavne jeho rozsah, trvanie ako aj bremená, ktoré na ňom vznikli.
Zároveň, ako je aj vyššie uvedené, právo stavby predstavovalo určitú formu bremena vo vzťahu
k nehnuteľnosti, na ktorej bola stavba postavená. Z uvedeného dôvodu sa súčasne právo stavby
vyznačovalo aj vo vložke pozemku, kde sa zapisovalo vždy do listu bremien (ako ťarcha). Zákon
obligatórne určoval, že právo stavby sa mohlo ako bremeno zapísať len na nezaťažený pozemok t.j.
v liste bremien muselo byť právo stavby na prvom mieste. Ak existovali na pozemku vecné bremená
ešte pred zriadením práva stavby, nemohlo byť zapísané do pozemkovej knihy pokiaľ nedošlo
k odstráneniu týchto bremien.
Po zániku práva stavby uplynutím doby dochádzalo k jeho výmazu z pozemkovej knihy na
žiadosť vlastníka t.j. vlastníka pozemku.
Stručne môžeme zhrnúť, že zákon č. 88/1947 Zb. o práve stavby upravoval inštitút práva stavby,
kde toto právo sa považovalo za špecifickú formu nehnuteľnej veci, súčasťou ktorého bola samotná
stavba a ktoré na dobu určitú umožňovalo jeho nositeľovi užívať stavbu zhotovenú na cudzom

1

Ust. § 1 zákona č. 88/1947 Zb. o práve stavby
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pozemku. Zásada „superficies solo cedit“ nebola týmto inštitútom narušená, keďže uplynutím práva
stavby pripadla stavba vlastníkovi pozemku.
3

PRÁVO STAVBY PODĽA ZÁKONA č. 141/1950 Zb. – Občiansky zákonník

Prijatím zákona č. 141/1950 Zb. - Občiansky zákonník, došlo k značnej modifikácii práva stavby
a to hlavne vo vzťahu k zásade „superficies solo cedit“. Predmetný občiansky zákonník, ktorý odstránil
právny dualizmus v rámci Československej republiky, upravoval aj otázku práva stavby. V tomto
prípade však už nešlo o právo stavby v pravom slova zmysle a to z nasledovných dôvodov.
Občiansky zákonník č. 141/1950 Zb. v prvom rade ustanovil, na rozdiel od rímskej zásady, že
stavba nepredstavuje súčasť pozemku. § 25 OZ: „Súčasťou pozemku je všetko, čo na ňom vzíde.
2
Stavby nie sú súčasťou pozemku.“
Občiansky zákonník sa právom stavby zaoberal v rámci ôsmej hlavy – Vlastnícke právo k stavbe
a právo stavby. Hlavná zmena oproti úprave zákona č. 88/1947 Sb. spočívala v tom, že v § 155 OZ
ustanovoval možnosť, aby vlastníkom stavby mohla byť osoba rozdielna od vlastníka pozemku. Tým,
že stavba sa prestala vnímať ako súčasť pozemku ale stala sa samostatnou vecou, ako aj možnosťou
rozdielnosti v osobe vlastníka stavby a pozemku na ktorom stála, Občiansky zákonník dosť značne
narušil zásadu „superficies solo cedit“
Rozdielnosť v osobe vlastníka sa týkala len vybraných subjektov a to výlučne socialistických
právnických osôb, ktorým bol pozemok, na ktorom stavba stála, odovzdaný do trvalého užívania. Vo
vzťahu k ostatným fyzickým resp. právnickým osobám sa aj naďalej uplatňoval inštitút práva stavby.
Tento model práva stavby však už neobsahoval pravidlo, podľa ktorého by po uplynutí určitej doby
musela stavba pripadnúť vlastníkovi pozemku. Môžeme povedať, že v tomto ponímaní právo stavby
predstavovalo už len určitú formu povolenia zriadiť a užívať stavbu na cudzom pozemku bez toho, aby
sa táto následne stala vlastníctvom vlastníka pozemku na ktorom stála.
Otázku zriadenia stavby na cudzom pozemku bez takéhoto „povolenia“ (bez práva stavby)
Občiansky zákonníka výslovne neupravoval. V súdnej praxi sa však postupovalo spôsobom, že
v takomto prípade stavba ako aj pozemok mohla mať iba rovnakého vlastníka, pričom sa analogicky
použilo ust. § 125 a nasl. OZ, ktoré riešilo otázku nadobudnutia vlastníctva spracovaním cudzej veci
resp. zmiešaním alebo zlúčením vecí rôznych vlastníkov.
4

ZÁNIK PRÁVA STAVBY NA NAŠOM ÚZEMÍ

Zákona č. 40/1964 Zb., ktorý nahradil Občiansky zákonník z roku 1950, inštitút práva stavby
úplne vylúčil. Stavbu definuje ako nehnuteľnú vec, ktorá síce je pevne spojená s pozemkom ale
predstavuje samostatný predmet občianskoprávnych vzťahov. Táto právna úprava platí na našom
území do súčasnosti. V praxi sa preto častokrát stretávame so skutočnosťou, že stavba má iného
vlastníka ako pozemok, na ktorom je postavená. K ochrane vlastníka pozemku prispieva v určitom
rozsahu ust. § 135c OZ, podľa ktorého ak stavebník zriadi na cudzom pozemku stavbu bez oprávnenia,
môže súd na návrh vlastníka pozemku rozhodnúť o odstránení stavby na náklady stavebníka. Ako ďalej
ustanovuje Občiansky zákonník, pokiaľ by odstránenie neoprávnenej stavby bolo neúčelné, môže súd
prikázať za náhradu stavbu vlastníkovi pozemku, ak ten s tým súhlasí. V opačnom prípade môže
usporiadať pomery medzi stavebníkom a vlastníkom pozemku inak a to najmä zriadením za náhradu
vecné bremeno, ktoré je nevyhnutné na výkon vlastníckeho práva k stavbe.
5

ZÁVER

Ak by došlo k znovu zavedeniu práva stavby na našom území som presvedčený, že by to so
sebou prinieslo množstvo pozitív a to ako zo sociálneho hľadiska, umožnenia výstavby širšej vrstvy
spoločnosti ako aj možnosť vysporiadania sa s otázkou čiernych stavieb. Domnievam sa, že by bolo
vhodné nadviazať na odkaz zákona č. 88/1947 Zb. o práve stavby, ale samozrejme sa snažiť ho čo
najlepšie prispôsobiť na súčasné moderné pomery. Zaujímavá a myslím si, že aj dosť zložitá bude
otázka vysporiadania sa s existujúcim stavom, kde vo veľkom množstve prípadov je vlastník pozemku a
vlastník stavby rozdielny. Dúfam však, že sa nájde vhodný spôsob aj na vyriešenie tohto problému a že
právo stavby bude pre nás v budúcnosti predstavovať významný a hlavne prospešný inštitút.
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POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVÁ - AKTUÁLNE OTÁZKY
Lívia Tóthová
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Právnická fakulta

Abstrakt: Príspevok pojednáva o pozemkových spoločenstvách so zameraním na aktuálne otázky,
ktoré je v súčasnosti potrebné riešiť. Príspevok vo svojej prvej časti rozoberá súčasnú právnu úpravu,
teda zákon č. 181/1995 Z. z. V ďalšej časti sa zameriava na vysvetlenie najzásadnejších zmien, ktoré
mala so sebou priniesť pripravovaná právna úprava za účelom riešenia problémov, ku ktorým
dochádzalo pri uplatňovaní zákona č. 181/1995 Z. z. Príspevok pristupuje k problematike jednak
v teoretickej rovine, kedy vysvetľuje obsah jednotlivých právnych inštitútov, a jednak v rovine praktickej,
kedy vyvodzuje dôsledky uplatnenia navrhovaného zákona v praxi. Príspevok vo svojej poslednej časti
zohľadňuje prístupy, návrhy a výhrady samotných urbárnikov (spoluvlastníkov).
Kľúčové slová: pozemkové spoločenstvá, pozemok, podielové spoluvlastníctvo, zákon o pozemkových
spoločenstvách, ideálny podiel, predkupné právo.
Abstract: This paper deals with Land Communities with emphasis on current questions that are
currently the matter of concern. At first, article analyzes present legal regulations, it means Act No.
181/1995 Col. Secondly, paper focuses on exploration of fundamental changes that should be brought
by prepared legal regulations in order to solve problems that have arisen by application of Act No.
181/1995 Col. on Land Communities. On one side, paper examines subject on theoretical level in order
to clarify the concept of particular legal institutes, and, on the other side, it examines it on practical level
by drawing conclusions from application of suggested statute in practise. Finally, the article provides
attitudes, suggestions and reservations of members of Land Communities (co-owners).
Key words: Land Communities, Land, Co-ownership, Statute on Land Communities, Ideal Share, Preemption Right.

1

ÚVOD

Pozemkové spoločenstvá sú právnym inštitútom pochádzajúcim ešte z čias Rakúsko- Uhorska.
V tom čase sa nazývali ako urbariáty resp. komposesoráty. Roku 1871 vznikli tzv. urbárske
spoločenstvá, ktoré boli opodstatnené najmä potrebou spoločného obhospodarovania lesov a
pasienkov. Bývalí poddaní sa stali spoluvlastníkmi tých častí chotára (lesy a pasienky), ktoré sa nedali s
ohľadom na ich efektívne obhospodarovanie rozdeliť. Spravidla sa tieto pozemky zaknihovali ako jediný
1
pozemok s uvedením zoznamu jednotlivých vlastníkov a veľkosťou ich podielov. Proces premeny
prebiehal aj v zemianskych vzťahoch. Z pozemkov drobných zemanov vznikli tzv. komposesoráty, ktoré
pôvodne (podľa uhorského práva) znamenali osobitnú formu spoluvlastníctva rodinného klanu vo
vzťahu k lesným pozemkom a pasienkom. Toto spoluvlastníctvo takisto vykazovalo odchýlky od
klasického spoluvlastníctva. Hlavnými znakmi tohto komposesorátneho spoločenstva boli nedeliteľnosť
spoluvlastníctva, rozhodovanie v zhromaždení spoluvlastníkov hlasovaním podľa väčšiny hlasov
počítanej podľa veľkosti podielov a výkon správcovstva. Vyčlenenie reálnej parcely si spoluvlastník
2
nemohol vyžiadať.
Pozemkové spoločenstvá v podstate nezmenenej forme prežívajú až dodnes. V súčasnosti však
vyvstala potreba transformácie tohto právneho inštitútu, pretože v praxi so sebou prináša nemalé
problémy. Z toho dôvodu sa najprv uvažovalo o novelizácií zákona č. 181/1995 Z. z. o pozemkových
spoločenstvách, neskôr sa zistilo, že zmeny, ktoré je potrebné vykonať, presahujú rámec novely,
a preto je lepšie prijať nový zákon. Roku 2007 bol pripravený návrh nového zákona o pozemkových
spoločenstvách, ktorý však neprešiel legislatívnym konaním (dostal sa do druhého čítania), pretože
vtedajší minister pôdohospodárstva požiadal o odloženie hlasovania s odôvodnením, že zákon je
potrebné doplniť. Ficova vláda už tento návrh zákona nestihla prijať. Ďalší návrh zákona
o pozemkových spoločenstvách (obsahovo takmer identický) bol pripravený roku 2011. Tento návrh sa
dostal len do medzirezortného pripomienkového konania, pretože koncom roka 2011 bol tento návrh
stiahnutý na základe rozhodnutia ministra pôdohospodárstva. Keďže sa konali predčasné voľby, návrh
1
2

Porovnaj Štefanovič, M.: Pozemkové právo. Bratislava: Eurounion, 2004, s. 172, 173.
Porovnaj Konôpka, J.: Príručka vlastníka a obhospodarovateľa lesa. Zvolen: Národné lesnícke centrum, 2010, s. 16
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zákona nebol prijatý ani Radičovej vládou. Schválenie nového zákona o pozemkových spoločenstvách
sa však možno dostane do Programového vyhlásenia vlády resp. do Plánu legislatívnych úloh vlády na
príslušný rok. Ďalší návrh by však mal byť obsahovo iný ako predošlé dva návrhy, pretože tieto boli
urbárnikmi dôrazne odmietnuté pre nerešpektovanie základných zásad, na ktorých pozemkové
spoločenstvá už od nepamäti fungujú.
2

SÚČASNÝ PRÁVNY STAV

Ako som spomínala vyššie, v súčasnosti sú pozemkové spoločenstvá upravené zákonom č.
181/1995 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Tento
zákon podľa § 1 upravuje vznik, právne postavenie, hospodárenie a zánik pozemkových spoločenstiev,
ako aj niektoré práva, povinnosti a vzájomné vzťahy členov pozemkového spoločenstva. Tento zákon
však neupravuje problematiku komplexne, preto je na úpravu práv a povinností spoluvlastníkov
podielov spoločnej nehnuteľnosti potrebné zároveň aplikovať aj ustanovenia Občianskeho zákonníka
(ďalej len „OZ“). Ide najmä o ustanovenia §§ 137- 142 OZ týkajúce sa podielového spoluvlastníctva.
Občiansky zákonník je teda vo vzťahu k zákonu o pozemkových spoločenstvách lex generalis, čo
vyplýva aj z § 2 ods. 3 cit. zákona, ktorý hovorí, že ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na
práva a povinnosti vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti ustanovenia Občianskeho zákonníka.
Z uvedeného vyplýva, že pozemkové spoločenstvá sú osobitným prípadom podielového
spoluvlastníctva. Pre spoluvlastníctvo v pozemkových spoločenstvách je špecifické to, že podľa § 4
ods. 1 zákona je nedeliteľné a nemožno ho zrušiť a vyporiadať podľa § 142 a 142 OZ. Zákon takisto
ustanovuje zákaz drobenia spoluvlastníckeho podielu tak, aby nevznikali podiely v výmerou menšou
ako 2000 m2. Princíp nedeliteľnosti sa prejavuje v tom, že urbár síce tvoria viaceré pozemky, no
nemožno s nimi nakladať samostatne. Urbárnik teda nemôže previesť svoj podiel iba k jednému
pozemku, ale môže previesť iba podiel na celej spoločnej nehnuteľnosti, teda jedine podiel na všetkých
pozemkoch tvoriacich urbár. Princíp nezrušiteľnosti znamená, že spoluvlastníctvo nemožno zrušiť
a vyporiadať tak, že spoluvlastník nadobudne výlučné vlastnícke právo k určitej reálnej časti spoločnej
nehnuteľnosti (teda pozemku). Zákaz drobenia spoločnej nehnuteľnosti možno vzťahovať najmä na
prípady dedenia. Ide teda o situáciu, ak má poručiteľ (podielnik) viacerých dedičov a veľkosť jeho
podielu je napr. 2500 m2. Tento podiel už nemožno ďalej drobiť a preto musí pripadnúť len jednému
z dedičov. Podľa § 8 ods. 3 zákona, ak je viac dedičov, je nadobúdateľ podielu povinný vyporiadať sa
s ostatnými dedičmi dohodou do 12 mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia súdu o dedičstva. Ak
sa dedičia nevyporiadajú dohodou, môže každý z nich podať návrh na súd, aby rozhodol o vyporiadaní
vlastníctva podielu spoločnej nehnuteľnosti medzi dedičmi. Princípy nedeliteľnosti, nezrušiteľnosti
a zákazu drobenia spoločnej nehnuteľnosti sú historicky dané a súvisia s potrebou zabezpečiť
racionálne hospodárenie na spoločnej nehnuteľnosti (§ 3 zákona). Za týmto účelom môže pozemkové
spoločenstvo vykonávať podnikateľskú činnosť, t.j. vykonávať poľnohospodársku prvovýrobu a s tým
súvisiace spracovanie poľnohospodárskych produktov, hospodáriť v lesoch a na vodných plochách,
prípadne vykonávať inú podnikateľskú činnosť.
Pre spoluvlastníctvo v pozemkových spoločenstvách možno primerane použiť ustanovenie § 137
OZ, ktoré definuje tzv. ideálny podiel. Podiel vyjadruje mieru, akou sa spoluvlastníci podieľajú na
právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoluvlastníctva k spoločnej veci. Tieto práva a povinnosti sa
vzťahujú na celú vec, teda nie len na určitú reálnu časť veci. To znamená, že nie je možné zistiť, ktorá
konkrétna časť spoločnej nehnuteľnosti (ktorý pozemok) patrí určitému podielnikovi.
Členom pozemkového spoločenstva sú všetci spoluvlastníci spoločnej nehnuteľnosti. Pomer
účasti spoluvlastníkov spoločnej nehnuteľnosti na výkone práv a povinností je vyjadrený súčtom alebo
veľkosťou ich podielov na spoločnej nehnuteľnosti. (§ 5 ods. 2 zákona). O hospodárení so spoločnou
vecou rozhodujú podľa § 139 ods. 2 OZ spoluvlastníci väčšinou počítanou podľa veľkosti podielov. Ak
však už ide o prevod vlastníckeho práva k spoločnej nehnuteľnosti, je potrebný súhlas všetkých
podielnikov. Keďže ide o prevod nehnuteľnosti vyžaduje sa, aby boli prejavy vôle všetkých účastníkov
právneho úkonu na jednej listine.
Ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide o prevod
blízkej osobe (§ 140 ods. 1 OZ). Účelom takéhoto ustanovenia je to, aby do spoluvlastníctva
k spoločnej nehnuteľnosti nevstupovali tretie osoby, teda nepodielnici. Podľa vedeckého výskumu
urbárov, ktorý vykonáva Centrum transdisciplinárnych štúdií pri Prognostickom ústave SAV, majú
pozemkové spoločenstvá samosprávny režim. Právo rozhodovať o prijatí nového člena, ak o podiel
nemá záujem žiadny zo spoluvlastníkov spoločnej nehnuteľnosti, je súčasťou samosprávnosti. Ak
urbariáty môžu kontrolovať, kto bude ich členom (rozhoduje valné zhromaždenie), tak sa upevňuje
vzájomná dôvera ich členov, čo následne pôsobí v prospech dlhodobého racionálneho hospodárenia na
poľnohospodárskych a lesných pozemkoch. Takisto vďaka nedeliteľnosti spoločnej nehnuteľnosti a
ideálnemu podielu (kedy urbárnik nevie, ktorá konkrétna časť pozemku je jeho) sú urbariáty schopné
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dlhodobým hospodárením byť ekonomicky a ekologicky efektívne (pozemkovému spoločenstvu nejde
v prvom rade o zisk, ale o ochranu lesa a pôdy). Pre udržanie racionálneho hospodárenia na
poľnohospodárskych a lesných pozemkoch je teda dôležité najmä zachovanie osobného vzťahu
k pôde, ktorá sa dedí z generácie na generáciu a stabilita v právnych vzťahoch (nedeliteľnosť
a nezrušiteľnosť spoluvlastníctva).
V súčasnosti môžu vzniknúť jednak pozemkové spoločenstvá s právnou subjektivitou
a jednak pozemkové spoločenstvá bez právnej subjektivity. Ak by sme si chceli vymedziť rozdiel
medzi nimi, vyzeralo by to asi takto:
1. Najpodstatnejším rozdielom je to, že pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou je právnickou
osobou, ktorá má svoje orgány. Valné zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou (v taxatívne
vymedzených prípadoch až dvojtretinovou väčšinou) počítanou podľa veľkosti podielov rozhoduje
o hospodárení so spoločnou vecou a štatutárny orgán koná za pozemkové spoločenstvo navonok.
Štatutárny orgán je teda ex lege oprávnený robiť právne úkony v mene pozemkového spoločenstva.
Pozemkové spoločenstvo bez právnej subjektivity nemá žiadne orgány, a teda ani orgán, ktorý by
prijímal rozhodnutia o hospodárení so spoločnou nehnuteľnosťou a ani orgán, ktorý by mohol v jeho
mene konať. V praxi sa teda stáva to, že samozvaní zástupcovia (väčšinou ide o niektorého z členov
pozemkového spoločenstva) vystupujú v mene podielnikov bez toho, aby na to boli oprávnení, a teda
jednak nemajú súhlas nadpolovičnej väčšiny na určitý spôsob nakladania so spoločnou nehnuteľnosťou
(napr. súhlas na prenájom pozemku) a jednak nemajú plnomocenstvo na robenie právnych úkonov
(napr. plnomocenstvo pre podpísanie nájomnej zmluvy aj za ostatných podielnikov). V takomto prípade,
ak takýmto konaním „zástupcu“ došlo k uzavretiu zmluvy, táto je absolútne neplatná a teda ľahko
napadnuteľná. Pozemkové spoločenstva bez právnej subjektivity následkom toho častokrát podnikajú
nelegálne.
2. Ďalším významným rozdielom je majetková zodpovednosť. Pozemkové spoločenstvá bez právnej
subjektivity nemajú majetkovú zodpovednosť. To znamená, že za záväzky spoločenstva zodpovedajú
priamo jeho členovia spoločne a nerozdielne. Hoci zákon vo svojom § 10 ods. 3 uvádza, že za záväzky
členovia spoločenstva ručia spoločne a nerozdielne, domnievam sa, že použitie slova „ručenie“ nie je
v tomto prípade správne. Keďže ručenie slúži ako zabezpečovací prostriedok a na splnenie záväzku
slúži až subsidiárne, vyplýva z toho, že niekto (dlžník) má primárnu povinnosť plniť. Avšak z dôvodu, že
pozemkové spoločenstvo bez právnej subjektivity nemá majetkovú zodpovednosť, nemôže mať ani
primárnu povinnosť plniť. Túto povinnosť majú jednotliví členovia pozemkového spoločenstva. Naopak
pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou má majetkovú zodpovednosť. Podľa § 11 ods. 4
zákona spoločenstvo zodpovedá za svoje záväzky celým svojím majetkom. Členovia spoločenstva
ručia za záväzky spoločenstva podľa veľkosti svojich podielov spoločnej nehnuteľnosti (pozemku)
a podľa veľkosti svojich podielov na spoločnom majetku (stavby, prístupové cesty, hnuteľné veciobrábacie stroje, nákladné autá a pod.). V takomto prípade je teda výška ručenia obmedzená.
V prípade pozemkových spoločenstiev bez právnej subjektivity je ručenie resp. zodpovednosť členov
spoločenstva neobmedzená (členovia spoločenstva zodpovedajú za záväzky do výšky svojho majetku).
3. Ďalším rozdielom je to, že pozemkové spoločenstvá bez právnej subjektivity vznikajú písomným
vyhlásením vlastníkov o združení sa, pričom tento vznik sa oznamuje obvodnému lesnému úradu.
Právne vzťahy vznikajúce v rámci týchto spoločenstiev sa spravujú jednak ustanoveniami zákona
o pozemkových spoločenstvách a jednak (primerane) ustanoveniami § 829 a nasl. OZ, t.j. zmluvou
o združení sa. Pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou sa zakladá písomnou zmluvou
o založení spoločenstva a vzniká dňom registrácie v registri pozemkových spoločenstiev. Tieto
pozemkové spoločenstvá majú povinnosť používať označenie „pozemkové spoločenstvo“ resp. „pozem.
spol.“. Právne vzťahy vznikajúce v rámci týchto spoločenstiev sa spravujú zákonom o pozemkových
spoločenstvách, zmluvou o založení spoločenstva a stanovami.
Dôvodom, prečo boli zákonom č. 181/1995 Z. z. zavedené aj pozemkové spoločenstvá bez
právnej subjektivity bolo, aby podielnici nemali vnútenú len jedinú formu združovania sa, teda len
združovanie cestou založenia právnickej osoby, ktorá je už subjektom práva a preberá na seba aj určité
záväzky a povinnosti.
Podľa § 6 ods. 1 zákona Slovenský pozemkový fond (ďalej len „fond“) spravuje jednak podiely
spoločnej nehnuteľnosti, ktoré sú vo vlastníctve štátu a jednak podiely, ktoré patria vlastníkom, ktorých
miesto trvalého pobytu nie je známe, ktorí si svoje práva k spoločnej nehnuteľnosti neuplatnili resp. aj
podiely, ku ktorým nebolo vlastnícke právo preukázané. Ako z uvedeného vyplýva, fond spravuje aj
podiely tzv. neznámych vlastníkov, ktorí v súčasnosti tvoria prekážku riadneho hospodárenia na
poľnohospodárskych a lesných pozemkoch (niektoré pozemkové spoločenstvá nie sú na valnom
zhromaždení pre veľký počet neznámych vlastníkov schopné prijať platné rozhodnutia). Čo sa týka
správy podielov štátom, táto správa spočíva v prenajatí pozemkov pozemkovému spoločenstvu (štát
nemôže pozemky sám užívať ani ich previesť).
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V rámci tejto časti príspevku som sa venovala len tým otázkam, v ktorých vyvstala potreba
zmeny právnej úpravy, a to je nedeliteľnosť a nezrušiteľnosť podielového spoluvlastníctva, pozemkové
spoločenstvá bez právnej subjektivity, predkupné právo, postavenie fondu a otázka tzv. neznámych
vlastníkov.
3

NAVRHOVANÉ ZMENY PRÁVNEJ ÚPRAVY POZEMKOVÝCH SPOLOČENSTIEV

Ako som v úvode uviedla, v rokoch 2007 a 2011 boli vypracované dva návrhy nového zákona
o pozemkových spoločenstvách. Zmeny, ktoré oba tieto návrhy obsahovali, sú v zásadných otázkach
takmer identické. Oba návrhy si za cieľ stanovili možnosť za určitých okolností rozdeliť, zrušiť
a vyporiadať spoluvlastnícke právo k spoločnej nehnuteľnosti, či možnosť vylúčenia predkupného práva
pri prevode podielu spoločnej nehnuteľnosti. Návrhy potláčajú hlavné atribúty, ktorými sa pozemkové
spoločenstvá ako právny inštitút vyznačovali, a to princíp nedeliteľnosti, princíp nezrušiteľnosti, zákaz
drobenia, ideálny podiel a samospráva pozemkových spoločenstiev. Oba návrhy zákonov so sebou
priniesli aj ďalšie významné zmeny, ako napríklad účasť fondu na rozhodovaní pozemkových
spoločenstiev v určitých dôležitých otázkach, možnosť predaja podielu štátu tretej osobe (nečlenovi
pozemkového spoločenstva) a pod. Postupne sa budem venovať všetkým týmto zmenám, a to zmenám
podľa návrhu zákona z roku 2011.
4

Oddelenie časti spoločnej nehnuteľnosti a vylúčenie predkupného práva

Oba návrhy zákona ponechali zásadu, že spoločná nehnuteľnosť je nedeliteľná a podielové
spoluvlastníctvo spoločnej nehnuteľnosti nemožno zrušiť a vyporiadať podľa § 141 a 142 OZ. Z tejto
zásady sú však uvádzané výnimky, kedy návrhy umožňujú jednak oddelenie časti spoločnej
nehnuteľnosti a jednak rozdelenie spoločnej nehnuteľnosti (viď ďalšia časť). Podľa § 4 ods. 2 návrhu
zákona z roku 2011 časť spoločnej nehnuteľnosti možno oddeliť, ak ide o prevod vlastníckeho práva
k pozemkom zastavaným stavbami povolenými podľa stavebného zákona, ďalej ak sa mení účelové
určenie nehnuteľnosti (teda napríklad ak ide o odňatie resp. vyňatie z poľnohospodárskeho pôdneho
fondu resp. lesného fondu), ak sa má časť nehnuteľnosti vyvlastniť, prípadne tiež v prípade, ak ide
o pozemky, ktoré sa spravujú režimom zákona o ochrane prírody a krajiny. O oddelení časti spoločnej
nehnuteľnosti v týchto prípadoch (okrem vyvlastnenia) rozhoduje valné zhromaždenie.
Na prevod oddelenej časti nehnuteľnosti sa podľa § 4 ods. 4 nevzťahuje zákonné predkupné
právo podľa § 140 OZ. Toto bolo na základe pripomienky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
SR vypustené, keďže podľa ministerstva neodôvodnene obmedzovalo výkon vlastníckeho práva tým,
že vylučovalo uplatnenie predkupného práva. Argumentom urbárnikov pre vypustenie tohto ustanovenia
bolo to, že ho bolo možné považovať za nesúladné s Ústavou SR a jej článkom 120, ktorý stanovuje, že
vlastnícke právo všetkých má rovnaký obsah. Citované ustanovenie § 4 ods. 4 návrhu zákona totiž
inštitút predkupného práva vylučovalo len vo vzťahu k podielovému spoluvlastníctvu k spoločnej
nehnuteľnosti, čím dochádzalo k diferenciácií obsahu vlastníckeho práva (vo vzťahu ku „klasickému“
podielovému spoluvlastníctvu inštitút predkupného práva zostáva zachovaný). Na tomto mieste však
chcem upozorniť na nesprávne pochopenie uplatňovania zákonného predkupného práva podľa § 140
OZ. Je totiž potrebné rozlišovať medzi prevodom ideálneho podielu spoločnej veci (v našom prípade
spoločnej nehnuteľnosti) a prevodom reálnej (oddelenej) časti veci. Zákonné predkupné právo uvedené
v § 140 OZ sa vzťahuje len na prevod ideálneho podielu, teda na situáciu, kedy spoluvlastníctvo stále
trvá. Pokiaľ však už dôjde k zrušeniu a vyporiadaniu spoluvlastníctva podľa § 142 OZ vo vzťahu
k spoločnej veci (a teda k nadobudnutiu výlučného vlastníctva k reálnej časti tejto veci), pri prevode
oddelenej časti veci si už bývalí spoluvlastníci nemôžu uplatňovať predkupné právo, keďže z výkladu
ustanovenia § 140 vyplýva, že sa vzťahuje len na prevod spoluvlastníckeho (ideálneho) podielu, a teda
na situáciu, keď spoluvlastnícky vzťah ešte trvá. Po zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva však už
nemožno hovoriť o spoluvlastníckom podiele. Obdobne to teda platí aj na situáciu uvedenú v § 4 ods. 2
návrhu zákona, kedy oddelenie časti spoločnej nehnuteľnosti možno prirovnať k zrušeniu
a vyporiadaniu spoluvlastníctva vo vzťahu k tejto časti. To teda znamená, že návrh zákona nesprávne
hovorí v § 4 ods. 4 o vylúčení predkupného práva uvedeného v § 140 OZ vo vzťahu k oddelenej časti,
a to z toho dôvodu, že predkupné právo by v tomto prípade aj tak neprichádzalo do úvahy (keďže na
oddelenú časť sa už nevzťahuje spoluvlastnícky režim, ktorého trvanie je podmienkou pre možnosť
uplatnenia zákonného predkupného práva). Vypustenie ustanovenia § 4 ods. 4 návrhu zákona je teda
správne, avšak nie z dôvodu, že by porušovalo ústavnú zásadu o rovnakom obsahu vlastníckeho práva
všetkých, ale z dôvodu, že toto ustanovenie je nadbytočné.
Ak v pozemkovom spoločenstve, ktoré oddelilo a previedlo časť spoločnej nehnuteľnosti,
vystupuje ako člen aj fond, výnos z prevodu časti spoločnej nehnuteľnosti je príjmom fondu. Neznámy
vlastník podielu spoločnej nehnuteľnosti, s ktorým fond nakladá, môže uplatniť svoje právo k výnosu
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z tohto prevodu v lehote 10 rokov odo dňa prevodu vlastníckeho práva (niektorí však v stanovení tejto
lehoty vidia neústavnosť, keďže vlastnícke právo je podľa Ústavy nepremlčateľné). V tomto prípade
teda možno hovoriť aspoň o čiastočnom riešení problematiky tzv. neznámych vlastníkov. Len
o čiastočnom riešení možno hovoriť preto, lebo predaj podielu neznámeho vlastníka je možný len
v prípade, ak dochádza k oddelenie časti spoločnej nehnuteľnosti (štát teda nemôže predať ideálny
podiel neznámeho vlastníka). Pre úplnosť uvediem, že ako ďalšie čiastočné riešenie problematiky
neznámych vlastníkov možno vidieť aj v § 6 ods. 4 návrhu zákona, ktorý stanovuje, že v taxatívne
vymedzených prípadoch fond vystupuje ako člen spoločenstva, a to tak, že hlasuje aj za neznámych
vlastníkov, čím sa valné zhromaždenie stáva funkčným a uznášaniaschopným (bližšie viď ďalej).
V súvislosti s oddelením časti spoločnej nehnuteľnosti možno spomenúť ešte jednu výraznú
zmenu, ktorú priniesol vo svojom § 4 ods. 6 návrh zákona z roku 2011. Tento ustanovuje, že zmluvu
o prevode vlastníctva k oddelenej časti spoločnej nehnuteľnosti možno uzavrieť so spoluvlastníkmi
spoločnej nehnuteľnosti aj jednotlivo. Toto ustanovenie je výnimkou z § 46 ods. 2 OZ, podľa ktorého
podpisy pri prevode nehnuteľnosti musia byť na jednej listine. Ako z dôvodovej správy vyplýva, účelom
zakotvenia takéhoto ustanovenia je vyriešiť najmä dve situácie. Prvou situáciou je podpisovanie kúpnej
zmluvy o prevode oddelenej časti spoločnej nehnuteľnosti, kedy jej podpísanie niekedy až tisíckou
podielnikov by bolo (najmä s ohľadom na dĺžku času) nedosiahnuteľné (niektorí podielnici by mohli
medzičasom zomrieť). Nové ustanovenie by teda umožnilo podpisovať kúpnu zmluvu s totožným
znením na viacerých listinách súbežne. Druhou situáciou je prípad, kedy vzhľadom na veľké množstvo
podielnikov (a ich postoj k prevodu a tiež ich právne postavenie) nie je možné s nimi podpísať zmluvu
s totožným znením a obsahom (napr. spomínanú kúpnu zmluvu), pretože niektorí podielnici sú ochotní
predať svoj podiel, iných je potrebné vyvlastniť, ďalej podielnikom môže byť samotný štát, pri prevode
majetku ktorého platí osobitný režim. V takýchto prípadoch je teda požiadavka uviesť podpisy všetkých
podielnikov na jednej listine s tým istým obsahom nereálna.
5

Rozdelenie spoločnej nehnuteľnosti

Ďalšou výnimkou zo zásady nedeliteľnosti a nezrušiteľnosti podielového spoluvlastníctva
k spoločnej nehnuteľnosti je § 4 ods. 7 návrhu zákona z roku 2011, ktorý ustanovuje, že spoločnú
nehnuteľnosť možno rozdeliť, ak sa člen pozemkového spoločenstva dohodne s ostatnými členmi, že
z tohto spoločenstva vystúpi. Obsahom dohody je najmä spôsob rozdelenia spoločnej nehnuteľnosti,
vyporiadanie vzájomných pohľadávok a dojednanie vecných bremien. Z uvedeného vyplýva, že
v prípade oddelenia časti spoločnej nehnuteľnosti (predchádzajúca časť) je reálna časť nehnuteľnosti,
ktorá má byť oddelená,
daná, a to buď právne (rozhodnutím o odňatí resp. vyňatí
z poľnohospodárskeho resp. lesného fondu, prípadne rozhodnutím o vyvlastnení) alebo fakticky
(pozemok je zastavaný stavbou). V prípade rozdelenia spoločnej nehnuteľnosti je na dohode členov
pozemkového spoločenstva, aby určili, ktorá časť bude vystupujúcemu členovi vydelená. Priznaním
možnosti rozdeliť spoločnú nehnuteľnosť návrh zákona popiera tzv. ideálny podiel, ktorý spočíva v tom,
že podielnik nevie, ktorá konkrétna časť spoločnej nehnuteľnosti (ktorý pozemok) mu patrí. Rozdelenie
spoločnej nehnuteľnosti teda umožňuje a nevyhnutne vedie k vydeleniu reálnej časti pozemku. To môže
viesť k veľkému množstvu sporov, keďže vystupujúci podielnik bude mať záujem na tom, aby mu bola
vydelená najúrodnejšia resp. geograficky najvýhodnejšie polohovaná časť pozemku (napr. z hľadiska
možnosti budovania rekreačných objektov). Avšak takisto spoločenstvo sa nebude chcieť vzdať
takéhoto prosperujúceho pozemku. Možno teda očakávať, že k dohode medzi pozemkovým
spoločenstvom a vystupujúcim podielnikom nedôjde, a preto sa tento podielnik bude môcť obrátiť na
súd s návrhom, aby rozhodol o vystúpení zo spoločenstva a o spôsobe rozdelenia spoločnej
nehnuteľnosti (§ 4 ods. 12 návrhu zákona). Predmetom dokazovania teda zrejme bude okrem splnenia
podmienky minimálnej výmery (viď nižšie) aj to, aký je dôvod pre vystúpenie člena zo spoločenstva
(napr. nespokojnosť s vedením urbáru a jeho činnosťou) a prečo by tá ktorá konkrétna časť spoločnej
nehnuteľnosti mala pripadnúť vystupujúcemu podielnikovi.
Podmienkou pre možnosť vystúpenia z pozemkového spoločenstva je, aby vystupujúci podielnik
mal podiel resp. podiely, ktoré predstavujú aspoň 50 ha, ak ide o lesný pozemok, alebo aspoň 20 ha, ak
ide o poľnohospodársky pozemok. Členovia spoločenstva, ktorí samostatne nespĺňajú podmienky tejto
minimálnej výmery, môžu vystúpiť zo spoločenstva spoločne, ak výmera všetkých ich podielov je 20 ha
resp. 50 ha. Za účelom zabezpečenia riadneho hospodárenia v lesoch, návrh zákona ustanovuje, že
vlastník pozemku, ktorý vystúpil zo spoločenstva a ak ide o lesný pozemok, je povinný hospodáriť podľa
platného programu (lesný hospodársky plán). Ďalej návrh zákona stanovil, že vlastníci podielov
spoločnej nehnuteľnosti, ktorí vystúpili, sú povinní založiť pozemkové spoločenstvo alebo inú právnickú
osobu na účely podnikania. Toto ustanovenie bolo na základe pripomienky Úradu geodézie, kartografie
a katastra vypustené, a to z dôvodu, že takéto ustanovenie je vágne, a preto nie je možné vynútenie
splnenia takejto povinnosti.
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6
štátu

Slovenský pozemkový fond ako člen pozemkového spoločenstva a prevod podielov

Ako som už vyššie spomínala návrh zákona stanovuje, že fond v taxatívne vymedzených
prípadoch vystupuje ako člen pozemkového spoločenstva (§ 6 ods. 4 návrhu zákona). Fond vystupuje
ako člen spoločenstva pri schvaľovaní a zmenách zmluvy o spoločenstve a stanov, pri rozhodovaní
o oddelení časti spoločnej nehnuteľnosti, o vstupe spoločenstva do obchodnej spoločnosti resp.
družstva a pri rozhodovaní o zrušení spoločenstva. Zástupca fondu je v týchto prípadoch povinný
zúčastniť sa zasadania valného zhromaždenia a na prijatie rozhodnutia je potrebná nadpolovičná
väčšina hlasov všetkých členov spoločenstva (teda aj hlasy fondu- hlasy za štát a za neznámych
vlastníkov); v ostatných veciach (napr. voľba a odvolávanie členov orgánov spoločenstva, rozhodovanie
o hospodárení a nakladaní s majetkom spoločenstva, rozdelenie zisku, spôsob úhrady straty) postačuje
na prijatie rozhodnutia nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov spoločenstva, pričom do
celkového počtu hlasov sa nezapočítavajú hlasy fondu (§ 18 ods. 2 návrhu zákona). Nastavením
takéhoto mechanizmu rozhodovania valného zhromažďovania sa malo zamedziť jeho nefunkčnosti
z dôvodu neúčasti neznámych vlastníkov na hlasovaní a rozhodovaní. Citované ustanovenie má preto
význam najmä pre tie pozemkové spoločenstvá, kde existencia veľkého počtu neznámych vlastníkov
znemožňuje prijať platné rozhodnutia, pretože v súčasnosti platná právna úprava vyžaduje pre prijatie
rozhodnutia nadpolovičnú resp. až dvojtretinovú väčšinu všetkých hlasov, pričom do celkového počtu
hlasov sú zarátavané aj hlasy neznámych vlastníkov. Podľa navrhovanej zmeny by teda na prijatie
rozhodnutia o bežnom hospodárení s vecou- spoločnou nehnuteľnosťou mala postačovať väčšina
hlasov známych vlastníkov. Takúto úpravu možno považovať za špeciálne ustanovenie vo vzťahu k §
139 ods. 2 OZ, podľa ktorého o hospodárení so spoločnou vecou rozhodujú spoluvlastníci väčšinou
hlasov počítanou podľa veľkosti podielov. § 18 ods. 2 z rozhodovania o hospodárení so spoločnou
vecou „vyblokoval“ neznámych vlastníkov a štát. Pre úplnosť uvádzam, že podielnikovi pri hlasovaní
patrí taký počet hlasov, aký mu patrí podľa pomeru účasti člena pozemkového spoločenstva na výkone
práv a povinností (§ 18 ods. 1 návrhu zákona), teda počet hlasov je určený výškou ideálneho podielu na
spoločnej nehnuteľnosti.
Návrh zákona vo svojom § 7 ďalej umožňuje, aby podiely vo vlastníctve štátu boli prevedené do
vlastníctva iných osôb. Fond má povinnosť najprv ponúknuť podiel, ktorý sa rozhodol previesť,
vlastníkom podielov spoločnej nehnuteľnosti. Ak žiaden zo spoluvlastníkov o podiel neprejaví záujem,
ponúkne fond za rovnakých podmienok podiel samotnému pozemkovému spoločenstvu. Ak ani
spoločenstvo neprejaví o podiel záujem, fond vyhlási verejnú obchodnú súťaž za rovnakých podmienok
ako pri ponuke na prevod podielu spoluvlastníkom a spoločenstvu. Na základe víťazstva vo verejnej
obchodnej súťaži sa vlastníkom podielu spoločnej nehnuteľnosti stane tretia osoba (teda nepodielnik).
Takýmto prevodom do pozemkového spoločenstva vstupuje cudzí element, ktorý nemusí mať prvoradý
záujem na riadnom hospodárení na spoločnej nehnuteľnosti, ale jeho snaha bude skôr smerovať
k vystúpeniu z pozemkového spoločenstva podľa § 4 ods. 7 a nasl. návrhu zákona. Keďže štát je
nemalým vlastníkom podielov v pozemkových spoločenstvách, môže nastať situácia, že veľká časť
poľnohospodárskej a lesnej pôdy bude odňatá resp. vyňatá z poľnohospodárskeho resp. lesného fondu
a pozemky sa dostanú do rúk investorom a poľnohospodárska a lesná pôda sa zmení na zastavané
rekreačné strediská.
Na záver uvádzam, že ustanovenie o povinnosti ponúknuť podiel štátu pozemkovému
spoločenstvu bolo na základe pripomienky Generálnej prokuratúry SR vypustené. Generálna
prokuratúra dôvodila tým, že pozemkové spoločenstvo by sa tak stalo členom seba samého a v prípade
nadobudnutia väčšiny podielov by rozhodovalo samo o sebe. Taktiež by sa mohlo stať, že by sa stalo
svojím jediným členom, čím by zároveň došlo k zrušeniu spoločenstva, keďže dôvodom zrušenia
pozemkového spoločenstva je o.i. to, že výlučným vlastníkom spoločnej nehnuteľnosti sa stane jeden
vlastník (§ 21 návrhu zákona). Obdobne aj pri spoločnosti s ručením obmedzeným resp. akciovej
spoločnosti je v zásade vylúčené nadobúdanie svojich obchodných podielov resp. akcií (viď § 120 ods.
1 a § 161 OBZ).
7

Zakladanie už len pozemkových spoločenstiev s právnou subjektivitou

Podľa oboch návrhov zákona by mali vznikať už len pozemkové spoločenstvá s právnou
subjektivitou. Dôvodová správa uvádza, že doterajšie skúsenosti s existenciou pozemkových
spoločenstiev bez právnej subjektivity pri chýbajúcich ustanoveniach o orgánoch spoločenstva, ale aj
poskytovanie podpory zo štrukturálnych fondov len pozemkovým spoločenstvám s právnou
subjektivitou, preukazujú, že existencia pozemkových spoločenstiev bez právnej subjektivity sa javí
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v súčasnosti ako neopodstatnená . Uvedené je odôvodnené najmä problémami, ktoré vznikali v praxi,
keď pozemkové spoločenstvá bez právnej subjektivity uzatvárali neplatné zmluvy a častokrát konali
protiprávne. Išlo najmä o prípady, keď pri prijatí určitého rozhodnutia nebola splnená podmienka
zákonom stanovenej väčšiny hlasov, prípadne právne úkony robil niekto, kto na to nebol oprávnený
(zástupca bez splnomocnenia od ostatných podielnikov). Doterajšie pozemkové spoločenstvá bez
právnej subjektivity budú môcť aj naďalej fungovať ako združenia vzniknuté na základe zmluvy
o združení podľa § 829 a nasl. OZ (nie je možné nútiť ich transformovať sa na útvary, ktoré už na seba
preberajú určité záväzky a povinnosti; v opačnom prípade by išlo o porušenie zákazu retroaktivity).
Ďalšou zmenou, ktorou by sa malo zabrániť protiprávnemu konaniu pozemkových spoločenstiev,
ale v tomto prípade spoločenstiev s právnou subjektivitou, je zakotvenie povinnosti každých 5 rokov
voliť orgány spoločenstva. Táto povinnosť je síce ustanovená aj terajším zákonom o pozemkových
spoločenstvách, avšak návrh zákona počíta s dozornou právomocou obvodného lesného úradu. Táto
dozorná právomoc bude spočívať v tom, že ak úrad zistí, že nebola dodržaná dĺžka volebného obdobia
stanovená zákonom, je oprávnený pozemkovému spoločenstvu uložiť pokutu. Orgán, ktorého volebné
obdobie nebolo dodržané, nemôže odo dňa uplynutia tejto lehoty vykonávať svoje oprávnenia
a povinnosti, a to až do času, kým nebude zvolený nový orgán. Často sa v praxi stávalo, že ako
štatutárny orgán konala ešte osoba, ktorej volebné obdobie už uplynulo. To znamená, že akty takejto
fyzickej osoby sú absolútne neplatné.
8

Ďalšie zmeny

Návrh zákona o pozemkových spoločenstvách zavádza pojem tzv. spoločne obhospodarovanej
nehnuteľnosti. Režim nakladania s takouto nehnuteľnosťou je upravený v § 9 návrhu zákona z roku
2011. Pri spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti nevzniká spoluvlastnícky režim, ale len režim
spoločenský. Ide teda o spojenie samostatných (samostatne v katastri nehnuteľnosti evidovaných)
nehnuteľností- pozemkov, na ktorých ich (výluční) vlastníci spoločne hospodária za účelom
racionálnejšieho a efektívnejšieho využitia pôdy. Nevzniká teda spoločná nehnuteľnosť (teda pozemok
v podielovom spoluvlastníctve), to znamená, že sa na ňu nevzťahujú obmedzenia stanovujúce
nedeliteľnosť a nezrušiteľnosť spoluvlastníctva v pozemkovom spoločenstve. Návrh zákona teda
umožňuje zakladať pozemkové spoločenstvá nielen medzi urbárnikmi, ale aj medzi vlastníkmi
pozemkov
Ďalšiu zmenu, ktorú so sebou návrhy zákona priniesli je zavedenie tzv. verejnoprávnych
aspektov do zákona o pozemkových spoločenstvách. Zákon má totiž upravovať okrem súkromnej
roviny aj konanie o zápise pozemkových spoločenstiev do registra, správne delikty, ukladanie pokút
a postavenie obvodných lesných úradov pri výkone štátneho dozoru nad dodržiavaním tohto zákona,
ide o tzv. dozornú a sankčnú právomoc (§ 1 návrhu zákona z roku 2011).
Takisto malo dôjsť k spriechodneniu súdnej ochrany. Ak chce spoločenstvo za súčasnej právnej
úpravy podať žalobu na súd, musí mať splnomocnenie od všetkých spoluvlastníkov (ide o nerozlučné
spoločenstvo účastníkov konania). Fakticky je však častokrát splnenie tejto požiadavky nemožné,
keďže mnohé urbáre majú medzi podielnikmi tzv. neznámych vlastníkov, ktorí logicky súhlas dať
nemôžu, a preto sú známi vlastníci vylúčení zo súdnej ochrany. Pre pozemkové spoločenstvá
s právnou subjektivitou urbárnici navrhovali, aby pre podanie žaloby postačoval súhlas štatutárneho
orgánu pozemkového spoločenstva. Návrh zákona z roku 2011 však prijal koncepciu, že za neznámych
vlastníkov v konaní pred súdom vo veciach podielov spoločnej nehnuteľnosti koná fond.
9
NÁVRHY A VÝHRADY K PRIPRAVOVANEJ ZMENE PRÁVNEJ ÚPRAVY POZEMKOVÝCH
SPOLOČENSTIEV
V súčasnosti je registrovaných 3565 pozemkových spoločenstiev, ktoré obhospodarujú štvrtinu
lesov na vyše 495- tisíc hektároch. Urbáre teda predstavujú najväčšieho neštátneho vlastníka lesov
u nás, keď v rukách majú až 23 % lesnej pôdy. Štát vlastní asi polovicu lesov, to znamená, že
pozemkové spoločenstvá sú druhým najväčším vlastníkov lesov. Z uvedeného vyplýva, že názorom
a požiadavkám urbárnikov je potrebné venovať náležitú pozornosť.
1. Urbárnici majú výhrady najmä k tým ustanoveniam návrhu zákona, ktoré umožňujú drobiť a deliť
spoločnú nehnuteľnosť. Podľa nich je technicky nemožné rozdeliť les či iný majetok. Podielnici
nemajú v ideálnom spoluvlastníctve len pozemky, ale aj budovy, ktoré spoločenstvo nadobudlo.
Umožnením delenia spoločnej nehnuteľnosti dochádza k narušeniu koncepcie ideálneho podielu,
pri ktorej člen spoločenstva nevie, ktorá konkrétna časť je jeho. Navyše rozdrobenie lesa
neumožňuje racionálne hospodárenie podľa zákona o lesoch. Urbárnici pri svojich výhradách
3

Viď Všeobecná časť Dôvodovej správy k návrhu zákona z roku 2011
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a komposesorátneho majetku. Režim podielového spoluvlastníctva v pozemkových
spoločenstvách bol daný najmä potrebou zabezpečenia toho, aby nedochádzalo k ďalšiemu
drobeniu poľnohospodárskeho a lesného majetku. Návrh zákona túto hlavnú myšlienku a dôvod
existencie pozemkových spoločenstiev narúša a do istej miery popiera.
Ako druhý závažný nedostatok urbárnici hodnotia, že fond sa v taxatívne vymedzených prípadoch
stáva členom spoločenstva, čím dochádza k zásahu do súkromného vlastníctva. V niektorých
prípadoch má štát až 40- 50 % hlasov (v prípadoch, kedy spravuje podiely štátu resp. nakladá
s podielmi neznámych vlastníkov). Urbárnikom sa nezdá najmä to, že fond hlasuje len
v niektorých veciach. Chcú, aby štát do hospodárenia buď vôbec nezasahoval (aby svoje podiely
len prenajal) alebo bude riadnym členom so všetkými právami a povinnosťami. To znamená, že ak
spoločenstvo vykáže stratu, bude sa na nej podieľať aj fond. Avšak na základe zapracovanej
pripomienky fondu došlo k zakotveniu opačnej situácie. Podľa § 11 ods. 4 spoločenstvo
zodpovedá za svoje záväzky celým svojím majetkom, členovia spoločenstva ručia za záväzky
spoločenstva do výšky hodnoty svojho podielu, avšak pre účely tohto ustanovenia fond nie je
členom spoločenstva. Z uvedeného vyplýva, že fond neručí za záväzky spoločenstva.
Námietky boli vznesené aj voči vylúčeniu predkupného práva pri oddelení časti spoločnej
nehnuteľnosti. Urbárnici namietali, že ustanovenie § 4 ods. 4 návrhu zákona diferencovalo obsah
„klasického“ podielového spoluvlastníctva (predkupné právo zostalo zachované) a podielového
spoluvlastníctva v pozemkovom spoločenstve (vylúčenie predkupného práva). Takáto
argumentácia je však nesprávna, pretože na tento prípad nemožno vzťahovať uplatnenie
zákonného predkupného práva podľa § 140 OZ (viď vyššie).
Takisto je namietané aj ustanovenie, podľa ktorého sa neznámy vlastník môže domáhať
vyplatenia výnosu z predaja oddelenej časti spoločnej nehnuteľnosti len v lehote 10 rokov odo dňa
prevodu vlastníckeho práva. Uvedená 10- ročná premlčacia lehota je problematická z dôvodu
nepremlčateľnosti vlastníckeho práva.
Urbárnici navrhujú, aby sa záložné právo k podielu spoločnej nehnuteľnosti mohlo zriadiť len so
súhlasom všetkých spoluvlastníkov a fondu. Chcú tak zabrániť nezodpovednému nakladaniu
niektorých členov spoločenstva s podielmi spoločnej nehnuteľnosti. Podiely sa totiž pri výkone
záložného práva môžu dostať do rúk tretích osôb (nepodielnikov).
Podľa urbárnikov aj nový návrh zákona by mal naďalej ustanovovať zákaz drobenia pozemkov
pod výmeru 2000 m2 resp. 5000 m2, avšak navrhujú, aby bolo delenie podielov možné aj pod túto
výmeru v prípade, ak ten kto podiel nadobúda, preukáže vlastníctvo k už predtým nadobudnutému
spoluvlastníckemu podielu spoločnej nehnuteľnosti, pričom súčet pôvodného a nadobúdaného
spoluvlastníckeho podielu spĺňa podmienku minimálnej výmery pozemku (2000 m2, pokiaľ ide
o poľnohospodársky pozemok a 5000 m2, pokiaľ ide o lesný pozemok).
Urbárnici majú obavu, že návrh zákona je účelový a umožňuje postupné rozpredávanie
poľnohospodárskych a lesných pozemkov investorom. Tomu nasvedčuje najmä možnosť
oddelenia časti nehnuteľnosti, možnosť vystúpenie člena z pozemkového spoločenstva a takisto
možnosť predaja podielu vo vlastníctve štátu tretím osobám (po odmietnutí kúpy podielu
jednotlivými podielnikmi- viď vyššie).
Urbárnici bez výhrad prijali možnosť vzniku len pozemkových spoločenstiev s právnou
subjektivitou. Len existenciou týchto druhov pozemkových spoločenstiev možno zabezpečiť
legálnosť a prehľadnosť podnikania.
ZÁVER

Uplatňovaním v súčasnosti platného zákon č. 181/1995 Z.z. o pozemkových spoločenstvách sa
ukázalo, že táto právna úprava obsahuje viaceré nedostatky, a to najmä pokiaľ ide o fungovanie
pozemkových spoločenstiev bez právnej subjektivity a o existenciu tzv. neznámych vlastníkov. Tieto
a ďalšie otázky sa pokúsili riešiť dva návrhy zákonov o pozemkových spoločenstvách, ktoré však
neprešli legislatívnym konaním, a boli samotnými urbárnikmi odmietnuté. Oba návrhy popierajú
základné zásady, na ktorých sú pozemkové spoločenstvá založené už od čias Rakúsko- Uhorska, a to
zásady nedeliteľnosti, nezrušiteľnosti, zákazu drobenia, ideálneho podielu a samosprávy. Návrhy
v konečnom dôsledku umožňujú, aby do pozemkových spoločenstiev vstupovali tretie osoby
(nepodielnici), ktoré nemajú záujem na riadnom hospodárení na pozemkoch, ale ich prvoradým
záujmom je dosiahnutie zisku. Je na zvážení každého, či takáto zmena právnej úpravy je na prospech
pozemkových spoločenstiev a ich podielnikov alebo ide len o účelovú zmenu, ktorá napomôže jedine
investorom v tom, aby postupne nadobudli pozemky v súčasnosti sústredené v pozemkových
spoločenstvách. Niekomu by sa snáď problematika pozemkových spoločenstiev mohla zdať
bezvýznamnou, avšak je potrebné si uvedomiť, že veľká časť územia Slovenskej republiky je v rukách
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práve urbárov. Ich roztrieštením tak môže dôjsť k rozdrobeniu poľnohospodárskeho a lesného majetku,
ktorý sa následne dostane neraz i do zahraničných rúk.
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STRIEDAVÁ STAROSTLIVOSŤ
Dominika Vokálová
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Právnická Fakulta
Abstrakt: V zahraničí osvedčená striedavá osobná starostlivosť o maloleté dieťa bola v roku 2010
zavedená v Slovenskej republike. Autorka sa vo svojom príspevku zameriava na deskripciu
hmotnoprávnych podmienok, za ktorých môže byť maloleté dieťa zverené do striedavej osobnej
starostlivosti oboch rodičov. Prináša pohľad na jednotlivé podmienky zverovania poukazujúc aj na
judikatúru súdov. Záverom prezentuje nutnosť ich dôsledného napĺňania, aby realizácia striedavej
osobnej starostlivosti o maloleté dieťa bola prospešná. Dôraz je kladený predovšetkým na záujem
maloletého dieťaťa.
Kľúčové slová: osobná starostlivosť, maloleté dieťa, rodič, záujem, výchovný predpoklad, zaistenie
potrieb, dohoda, rozhodnutie súdu
Abstract: In other countries verified alternating (shared) personal custody of a child was introduced in
2010 in the Slovak Republic. The author of this paper focuses on the description of the
substantive conditions under which a minor can be entrusted to the alternating (shared) custody of both
parents. It provides insight into the different conditions of this entrustment, and also refers
to the jurisprudence of the law courts. The conclusion presents the necessity of strict fulfillment
of the implementation of these terms, so the alternating (shared) custody of a child can
be beneficial. The focus is primarily on the interest of the minor child.
Key words: personal care, minor child, parent, interest, educational presumption, taking care of
needs, agreement, the court's decision
1

ÚVOD

Čo bude s nami a našim dieťaťom po rozvode, príp. rozchode? Ide o jednu z najzávažnejších
otázok, ktoré partneri po ukončení spolužitia riešia a v prípade nedosiahnutia dohody prenášajú ťarchu
rozhodovania v tejto oblasti na poručenské súdy. Je potrebné si uvedomiť, že aj keď rodičia maloletého
dieťaťa prestali byť životnými partnermi, rodičovstvo im ostalo zachované. Dôležitosť oboch rodičov
v živote maloletého dieťaťa nestráca na intenzite a obaja rodičia by si mali byť vedomí rodičovských
4
povinností. Maloleté dieťa potrebuje cítiť a potrebuje si byť vedomé ich prítomnosti. Rozvod, príp.
5
rozchod túto situáciu nemení.
Jednou z možností ako sa rodičia s touto situáciou môžu vyporiadať je striedavá osobná
starostlivosť, ktorú s účinnosťou od 1.7.2010 umožňuje náš právny poriadok (§24 ods. 2 zákona č.
36/2005 Z.z. o rodine (ďalej len „ZoR“). Nadväzne na to s účinnosťou od 1.1.2012 je umožnené zveriť
maloleté dieťa do striedavej osobnej starostlivosti oboch rodičov aj predbežným opatrením (§76 ods. 1
písm. b) zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku). Samotný názov predznačuje, o čo
vlastne ide. Pri striedavej osobnej starostlivosti je maloleté dieťa v určitej, presne vymedzenej dobe
zverené do osobnej starostlivosti jedného rodiča a v inej, časovo porovnateľnej dobe (čo však nie je
6
podmienkou ) je zverené do osobnej starostlivosti druhého rodiča opakovane s tým, že je potrebné
7
v takto vymedzených úsekoch tiež upraviť práva a povinnosti oboch rodičov.
Zákonodarca, ako vyplýva z dôvodovej správy, mal zavedením striedavej osobnej starostlivosti
za cieľ zabezpečiť dieťaťu primeraný kontakt s obidvoma rodičmi, redukovať porozvodovú traumatizáciu
detí, prispievať k citovej vyrovnanosti a zdravému psychickému vývoju detí vzhľadom na to, že sa na
základe skúseností viacerých krajín, ako USA, SRN, Nórsko a Česká republika ukazuje ako najlepšia a
8
najefektívnejšia forma porozvodovej starostlivosti o deti.
Nemožno uprieť, že striedavá osobná starostlivosť má svojich zástancom a odporcov
poukazujúcich na jej výhody a nevýhody. Predmetom tohto príspevku však nebude k striedavej osobnej
starostlivosti pristupovať ako zástupca jednej z uvedených skupín, ale konštruktívne s poukazom na
judikatúru súdov sa zamerať na jednotlivé hmotnoprávne podmienky jej nariadenia.
4

MATĚJČEK, Z. – DYTRYCH, Z. Přestali jste být manželi, ale zůstavate rodiči, s. 5.
WARSHAK, R. A. Revoluce v porozvodové péči o děti, s. 130.
Uznesenie Ústavného súdu Českej republiky sp. zn. IV. ÚS 2248/10 zo dňa 13.1.2011.
7
NOVÁK, T. – PRŮCHOVÁ, B. Předrozvodové a rozvodové poradenství, s. 67.
8
Dôvodová správa k zákonu č. 217/2010 Z.z. [cit. 2012-03-8]. Dostupné z: <http://www.ligaotcov.sk/cache/documents/Dovodovasprava-k-zakonu-o-SOS.pdf>
5
6
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2.

OCHRANA RODIČOVSTVA A RODINNÉHO ŽIVOTA
9

Rodičovstvo možno zaprieť, potlačiť, nehlásiť sa k nemu, no nemožno ho zrušiť a jeho úloha
v spoločnosti je neodškriepiteľná. Kto si ho cení, tomu medzinárodnoprávna a vnútroštátna úprava
poskytuje ochranu.
Dohovor o právach dieťaťa (oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 104/1991
Zb.) ako najvýznamnejší dokument medzinárodnoprávnej ochrany detí prijatý na pôde Organizácie
spojených národov v čl. 18 ods. 1 ukladá štátom, ktoré sú jeho signatármi, aby vynaložili maximálne
úsilie na to, aby bola uznaná zásada, že obidvaja rodičia majú spoločnú zodpovednosť za výchovu
a rozvoj dieťaťa.
Európsky súd pre ľudské práva pripomína, že v zmysle čl. 8 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských
10
práv a základných slobôd byť spoločne je pre rodiča a jeho dieťa základným prvkom rodinného
11
života. V súvislosti s výkladom pojmu rodina (rodinný život) sa však Európsky súd pre ľudské práva
neobmedzuje iba na vzťahy založené manželstvom a môže zahrňovať ďalšie faktické „rodinné“ putá,
12
keď spolu strany spoločne žijú aj mimo manželstva. Dieťa, ktoré vzišlo z takéhoto vzťahu, plným
právom patrí do tejto „rodinnej“ bunky od svojho narodenia a vďaka samotnej skutočnosti svojho
13
narodenia.
V zmysle čl. 41 ods. 1 ústavného zákona č. 460/1992 Zb. Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len
„ústava“) sú rodičovstvo a rodina pod ochranou zákona s tým, že starostlivosť o deti a ich výchova je
právom rodičov; deti majú právo na rodičovskú výchovu a starostlivosť. Práva rodičov možno
obmedziť a maloleté deti možno od rodičov odlúčiť len rozhodnutím súdu na základe zákona (čl. 41
ods. 4 ústavy). Podrobnosti sú upravené v zákone (čl. 41 ods. 5 ústavy), ktorým je ZoR. Obdobná
právnu úprava je obsiahnutá v čl. 32 Listiny základných práv a slobôd (ústavný zákon č. 23/1991 Zb.).
Článok 3 ods. 1 veta prvá ZoR proklamuje, že rodičovstvo je spoločnosťou mimoriadne uznávaným
poslaním ženy a muža.
Obsahom rodičovských práv a povinností (§28 ods. 1 ZoR), ktoré majú obaja rodičia (§28 ods.
2 veta prvá ZoR), je okrem iného aj sústavná a dôsledná starostlivosť o výchovu, výživu, zdravie
a všestranný vývoj maloletého dieťaťa (§ 28 ods. 1 písm. a) ZoR). Vo vzťahu k výkonu rodičovských
práv a povinností je ideálny stav kompletná nenarušená rodina. V takomto prípade sa prezumuje, že
rodičovské práva a povinnosti vykonávajú rodičia maloletého dieťaťa na základe vzájomnej dohody
chrániac jeho záujmy (§28 ods. 2 ZoR). Potreba zainteresovať do týchto činností oboch rodičov vyplýva
z nezastupiteľnosti role matky a otca v živote maloletého dieťaťa. „Identita a jedinečnosť dieťaťa je daná
jeho matkou a otcom a dieťa ich potrebuje vnímať a cítiť, aby určitým spôsobom zrkadlilo pozitívne, ale
aj negatívne vlastnosti rodičov. V tomto procese sa dieťa učí prežívať svoju hodnotu, svoje
14
sebavedomie, formujú sa jeho rôzne životné postoje a týmto sa formuje jeho vyvíjajúca sa osobnosť.“
Každý z rodičov svojím osobitným prístupom a následne uvedené prístupy vo vzájomnej interakcii
dotvárajú jedinečnú a nenapodobiteľnú osobnosť maloletého dieťaťa. Tým sú dané optimálne
podmienky pre zdravý vývin a rast maloletého dieťaťa, ku ktorému je potrebný kooperatívny a láskyplný
vzťah medzi jeho rodičmi (zdravá párová väzba alebo puto so vzájomnou úctou). Takéto rodičovské
prostredie prispieva k najlepšej biopsychosociálnej výžive, vnútornej stabilite, integrite a sebaistote
15
maloletého dieťaťa.
Zákonodarca ráta s možnosťou rozvodu alebo rozchodu rodičov maloletého dieťaťa, ktorý
ovplyvní život všetkých zúčastnených. Keď sa dvojica rozhodne pre rozvod (eventuálne i rozchod) má
pred sebou množstvo rozhodnutí. Najdôležitejšie rozhodnutia - a často aj najbolestivejšie – sa týkajú
maloletých detí. Ide o otázky typu: Kde by malo maloleté dieťa žiť? Kto zaň ponesie zodpovednosť?
16
Ktorému z rodičov budú maloleté deti zverené do osobnej starostlivosť?
Rodinný život rodičov a ich dieťaťa nekončí rozvodom ani rozchodom rodičov. Avšak ak
spoločný život rodičov bol prakticky prerušený, resp. neexistuje, je nevyhnutné, aby bol vzťah medzi
rodičmi a maloletým dieťaťom upravený na základe zákonných pravidiel, ktoré sú odlišné od pravidiel
bežne uplatňovaných v situácii, kedy rodina ako celok riadne funguje s tým, že vnútroštátna ani
9

MATĚJČEK, Z. – DYTRYCH, Z. Přestali jste být manželi, ale zůstavate rodiči, s. 5.
Každý má právo na rešpektovanie svojho súkromného a rodinného života, obydlia a korešpondencie.
Rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva Bronda vs. Taliansko č. 22430/93 zo dňa 9.6.1998.
12
Rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva Johnston vs. Írsko č. 9697/82 zo dňa 18.12.1986, Kroon vs. Holandsko č.
18535/91 zo dňa 27.10.1994.
13
Rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva Keegan vs. Írsko č. 16969/90 zo dňa 26.5.2004, Elsholz vs. Nemecko č. 25735/94
zo dňa 13.7.2000.
14
ADAMCOVÁ, L. Detská psychologička a súdna znalkyňa o porozchodovej starostlivosti o deti. [cit. 2012-03-08]. Dostupné z:
<http://ligaotcov.sk/clanky/news_detska-psychologicka-a-sudna-znalkyna-o-porozchodovej-starostlivosti-o-deti/>
15
SČIBRANYOVÁ, H. Kedy je striedavá osobná starostlivosť v záujme dieťaťa? [cit. 2012-03-08]. Dostupné z: <http://www.satirinstitute.sk/2011/02/hs-kjsosvzd.html>
16
WARSHAK, R. A. Revoluce v porozvodové péči o děti, s. 15.
10
11
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medzinárodná úprava neposkytuje jednému alebo druhému rodičovi prednosť pri zverovaní maloletého
17
dieťaťa do osobnej starostlivosti. Nie je uprednostňovaný rodič podľa pohlavia alebo podľa podania
18
návrhu na zverenie do osobnej starostlivosti. Rodičia sú si pred zákonom rovní. Uprednostňovanie
matky nie je možné vyvodiť ani z ustanovení o ochranu materstva, ktorých zmysel spočíva v tom, aby
19
pokiaľ možno sa matke dieťaťa nestalo škody preto, že realizuje materstvo.
Napriek tomu, že hovoríme o ochrane rodičovstva a rodinného života, nemožno opomenúť
znenie ust. čl. 3 ods. 1 Dohovoru o právach dieťaťa, v zmysle ktorého záujem dieťaťa musí byť
prvoradým hľadiskom pri akejkoľvek činnosti týkajúcej sa detí, či už uskutočňovanej verejnými alebo
súkromnými zariadeniami sociálnej starostlivosti, súdmi, správnymi alebo zákonodarnými orgánmi.
Záujem dieťaťa ako prvoradé hľadisko pri akejkoľvek činnosti týkajúcej sa detí podľa čl. 3 reflektuje totiž
na to, že akokoľvek možno považovať za prirodzené a žiaduce, aby dieťa bolo vychovávané
svojimi rodičmi, nemožno odhliadnuť od toho, že i dieťa samo je bytosť jedinečná,
s nescudziteľnými, nepremlčateľnými, neodňateľnými a nezrušiteľnými základnými právami
a slobodami, teda bytosťou, ktorej by sa malo dostať pri jej vývine to najlepšie bez toho, aby tieto
20
atribúty ostali iba prázdnymi slovami. Záujem maloletého dieťaťa je dlhodobo všeobecne prijímané
kritérium vyplývajúce z celkového kontextu právnej úpravy vzťahov medzi rodičmi a deťmi (napr. §§ 23
21
ods. 2, 24 ods. 4).
3. ZVERENIE MALOLETÉHO DIEŤAŤA DO STRIEDAVEJ OSOBNEJ STAROSTLIVOSTI OBOCH
RODIČOV
3.1

Dohoda rodičov vs. ingerencia súdu

Najvhodnejším a priorizovaným riešením úpravy výkonu rodičovských práv a povinností je
dohoda rodičov, (§§ 24 ods. 3, 36 ods. 1 ZoR). Konsenzom môžu rodičia maloletého dieťaťa dospieť
k záveru, že najlepšie usporiadanie vzťahov by znamenalo zverenie maloletého dieťaťa do výlučnej
osobnej starostlivosti jedného z rodičov alebo do striedavej osobnej starostlivosti. Aby bola dohoda
rodičov vykonateľná, je potrebné jej schválenie zo strany súdu (§ 24 ods. 3 veta druhá ZoR).
Smerodajným pre súd pri schvaľovaní dohody rodičov o výkone rodičovských práv a povinností je
predovšetkým záujem maloletého dieťaťa. Rovnako je potrebné dohodu rodičov zo strany súdu
podrobiť preskúmaniu z hľadísk, ku ktorým by prihliadol i pri svojom rozhodovaní, ak by k dohode
22
rodičov o úprave výkonu rodičovských práv a povinnosti nedošlo. Rodičia, ktorí sa dohodnú na
osobnej starostlivosti o maloleté dieťa, začínajú svoj život po rozvode (rozchode) so zreteľnou výhodou,
ktorá je aj výhodou pre ich maloleté dieťa. U týchto rodičov je pravdepodobnejšie, že sa pri rozhodovaní
23
vo veciach týkajúcich sa maloletého dieťaťa budú vzájomne podporovať. Rodičia tým, že medzi sebou
uzavrú dohodu, poskytujú maloletému dieťaťu kultivovaný vzor pre riešenie konfliktných situácií
v budúcnosti. Výhoda z takto uzavretej dohody spočíva aj v tom, že maloleté dieťa je odbremenené od
24
rozhodovania, ktorého rodiča by uprednostnilo.
Platí však, že ak navrhnú rodičia, aby súd schválil ich dohodu o výkone rodičovských práv
a povinností tak, že sa ich maloleté dieťa zveruje do osobnej starostlivosti, podľa ktorej bude maloleté
dieťa po dobu párneho týždňa v osobnej starostlivosti matky a po dobu nepárneho týždňa v osobnej
starostlivosti otca, a že výživné zo strany matky a otca bude rovnaké a kolízny opatrovník s takouto
25
dohodou súhlasí, sú dané zákonné podmienky na to, aby súd takúto dohodu schválil. Samotná
dohoda bez náležitej špecifikácie by mala byť považovaná za nedostatočnú, aby nebolo prostriedkom
26
experimentu zo strany rodičov na maloletom dieťati.
V prípade, že zo strany rodičov nedôjde k dohode, resp. nie sú splnené podmienky, aby súd
predloženú dohodu schválil, je úlohou súdu autoritatívne upraviť výkon ich rodičovských práv
a povinností, najmä určiť, komu maloleté dieťa zverí do osobnej starostlivosti, kto ho bude zastupovať
a spravovať jeho majetok (§ 24 ods. 1 veta prvá ZoR). V zmysle ust. § 24 ods. 2 ZoR, ak sú obidvaja
rodičia spôsobilí maloleté dieťa vychovávať a majú o osobnú starostlivosť oň záujem, súd môže zveriť
maloleté dieťa do striedavej osobnej starostlivosti za podmienok, že je to v jeho záujme a ak takto budú
lepšie zaistené potreby dieťaťa.
17

Uznesenie Ústavného súdu Českej republiky sp. zn. IV. ÚS 770/07 zo dňa 17.4.2007.
TYL, J. Soudní praxe úpravy porozvodové péče o děti, s. 21.
PETRUĽÁKOVÁ, J. K rozhodovaniu súdov o umiestení dieťaťa po rozvode rodičov, s. 10.
20
Nález Ústavného súdu Českej republiky sp. zn. IV. ÚS 695/00 zo dňa 19.4.2001.
21
Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS. 26/05 zo dňa 6.7.2006.
22
HOLUB, M. Zákon o rodině a předpisy souvisejíci, s. 61.
23
WARSHAK R. A. Revoluce v porozvodové péči o děti, s. 173.
24
PAVELKOVÁ B. Zákon o rodine. Komentár, s. 113.
25
Rozsudok Obvodního soudu pro Prahu 3 sp. zn. 10 P 230/98 zo dňa 4. 12. 1998.
26
HRUŠÁKOVÁ, M. – NOVÁK, T. Reálně o společné či střídavé porozvodové výchově, s. 34.
18
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Konanie vo veciach starostlivosti súdu o maloletých je agendou veľmi citlivou, zložitou
a individuálnou. Viac ako v iných oblastiach práva je tu potrebné zohľadňovať všetky detaily, ktoré sa
v konaní vyskytnú, aby sudca mohol dospieť k záveru, ktorý by bol právne vyvážený, a ktorý by fakticky
dostatočne reflektoval na konkrétnu situáciu konkrétnych účastníkov konania a skutočne prispieval
k riešeniu problému, ktorý v dôsledku neschopnosti rodičov dohodnúť sa v záležitostiach svojich detí
27
predstavuje.
Pocit účastníka konania súd v tak citlivých veciach musí zaujímať. Nejde iba o to, aby súd vo
veci rozhodol, ale aby súd rozhodol správne zanechávajúc presvedčenie o spravodlivosti súdneho
28
riešenia. Na druhej strane však nemožno opomenúť to, že maloleté dieťa nie je v spoločnej
29
domácnosti rodičov z dôvodu rozpadu ich manželstva. Rovnako tiež na to, že práve rodičia
maloletého dieťaťa majú prvotnú zodpovednosť za jeho výchovu a vývoj. V dôsledku ich neschopnosti
sa v otázke výkonu rodičovských práv a povinností dohodnúť, je vecou súdu, aby o tejto otázke sám na
základe a v medziach príslušných ustanovení zákona autoritatívne rozhodol. Vždy je prioritou pri
30
rozhodovaní záujem maloletého dieťaťa.
Ústavný súd Českej republiky odôvodnil svoje rozhodnutie akcentujúc pri rozhodovaní vo
veciach starostlivosti súdu o maloletých práve na záujem maloletého dieťaťa takto: „Z ústavnoprávneho
hľadiska nie je možné nadraďovať modely fungovania vzťahov medzi oddelenými rodičmi a
maloletými deťmi, ktoré majú orgány verejnej moci zažité, nad záujmom dieťaťa. Tieto modely,
akokoľvek sú v mnohých prípadoch prínosné a použiteľné, nemôžu postihovať situáciu každého
jednotlivého maloletého dieťaťa. Je preto vecou všeobecných súdov, aby pri zohľadňovaní všetkých
konkrétnych okolností daného prípadu a z nich vyplývajúceho záujmu dieťaťa, ktorý musí byť vždy
prvoradým hľadiskom pri akejkoľvek činnosti týkajúcej sa detí, či už uskutočňované verejnoprávnymi
alebo súkromnoprávnymi zariadeniami sociálnej starostlivosti, súdmi alebo správnymi orgánmi, rozhodli
o konkrétnej podobe najvhodnejšieho usporiadania vzťahov medzi rodičmi a dieťaťom. Na tom
31
nemôže nič zmeniť ani to, že sa rodičia nie sú schopní na takomto usporiadaní dohodnúť.“
Rovnako ako pri dohode rodičov aj súd má pri autoritatívnom rozhodovaní vo veci zverovania
maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti dve možnosti, a to zveriť maloleté dieťa do výlučnej
32
osobnej starostlivosti jednému z rodičov alebo do striedavej osobnej starostlivosti oboch rodičov.
Rodič, ktorý nežije s dieťaťom v spoločnej domácnosti (v prípade zverenie maloletého dieťaťa do
výlučnej osobnej starostlivosti jednému z rodičov), je v prevažnej miere vylúčený zo sústavného výkonu
33
rodičovských práv a povinností. Nie však bezvýhradne. K ich výkonu sa spravidla dostane v rámci
34
realizácie pravidelného styku s dieťaťom. Možno hovoriť o zúžení možnosti plného uplatnenia
35
rodičovských práv druhého rodiča. Záujem maloletého dieťaťa bez pochybností vyžaduje, aby sa na
jeho výchove podieľal nielen jeden z rodičov. Druhý z rodičov má tiež nezastupiteľné právo podieľať sa
36
postupne na jeho vyvíjajúcej sa životnej orientácii. Uvedené je možné naplniť buď širokou úpravou
styku rodiča, ktorému maloleté dieťa nebolo zverené do osobnej starostlivosti alebo zverením
37
maloletého dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti.
4.1.

Podmienky zverenia maloletého dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti

Hmotnoprávne podmienky zverenia maloletého dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti oboch
rodičov vyplývajú zo znenia ust. § 24 ods. 2 ZoR a sú nimi:
A/ spôsobilosť oboch rodičov maloleté dieťa vychovávať
Kritéria posudzovania kvality výchovných schopností rodičov maloletého dieťa nemožno
vyčerpávajúco uviesť. Medzi najdôležitejšie kritéria podľa názoru viacerých autorov možno zaradiť:

27

Uznesenie Ústavného súdu Českej republiky sp. zn. IV. ÚS 1011/07 zo dňa 13.11.2007.
PETRUĽÁKOVÁ J. K rozhodovaniu súdov o umiestení dieťaťa po rozvode rodičov, s. 7.
Uznesenie Ústavného súdu Českej republiky sp. zn. IV 650/00 zo dňa 22.3.2001.
30
Uznesenie Ústavného súdu Českej republiky sp. zn. II. ÚS 2297/07 zo dňa 1.11.2007.
31
Nález Ústavného súdu Českej republiky sp. zn. II. ÚS 554/04 zo dňa 11.5.2005.
32
Právna úprava zákona o rodine v podmienkach Českej republiky ráta aj s možnosťou zveriť maloleté dieťa do spoločnej
starostlivosti rodičov.
33
Stanovisko Najvyššieho súdu ČSSR sp. zn. Cpj 228/81 zo dňa 10.5.1981.
34
KRÁLÍK, M. Úprava styku s nezletilým dítětem, s. 10.
35
Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS. 26/05 zo dňa 6.7.2006.
36
Uznesenie Ústavného súdu Českej republiky sp. zn. I. ÚS 3082/10 zo dňa 17.3.2011.
37
Uznesenie Ústavného súdu Českej republiky sp. zn. II. ÚS 2311/08 zo dňa 24.9.2008, nález Ústavného súdu Českej republiky sp.
zn. II. ÚS 554/04 zo dňa 11.5.2005.
28
29
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osobnosť rodiča: indikátormi sú dobre fungujúca osobnosť, citová zrelosť, psychosociálna
38
zrelosť, produktívna orientácia. Kvalita osobnosti a jej zrelosť je zárukou rodiča ku kvalitnej
39
výchove maloletého dieťaťa.
vzťah rodiča k maloletému dieťaťu: je jedným z hlavných pilierov pri posudzovaní, komu bude
40
maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti. V tejto súvislosti je nutné rozpoznať lásku
zdravú, zameranú na rozvoj a šťastie dieťaťa a lásku deficitnú, sebeckú, zameranú
41
predovšetkým na uspokojovanie vlastných potrieb.
charakter, morálka a štruktúra mravných noriem rodiča: výchovné predpoklady rodiča, okrem
iného musia nevyhnutne zahrňovať aj to, aby jeden rodič uznal rolu a dôležitosť druhého
42
rodiča v živote maloletého dieťaťa.
43
rešpekt k právu stýkať sa s druhým rodičom
vzťah maloletého dieťaťa k rodičovi: hodnotí sa kvalita a intenzita vzťahu. Význam má
odpoveď na otázku, ktorého z rodičov, prípadne či oboch má dieťa rado, ktorého viac
44
akceptuje, a ktorý mu lepšie umožní uspokojovať detské potreby.
vzor pre vytvorenie sociálnej (sexuálnej) role a identity: v priebehu života dieťaťa až do
dospelosti dochádza k vytváraniu spoločenskej role tiež podľa sexuálnej identity, k čomu je
nevyhnutné mať vhodný model, keďže je v záujme maloletého dieťaťa prijať rolu zdravo,
45
vyspelo a uspokojivo.
úroveň vzdelania a inteligencie rodiča
kontinuita prostredia pre dieťa
širšie rodinné zázemie: nemalo by dôjsť k pretrhnutiu zväzkov nielen s blízkymi osobami, ale aj
46
s prostredím, na ktoré je maloleté dieťa zvyknuté.
47
biologické dôvody: pri zverovaní maloletých detí starších ako 3 roky, by sa nemalo používať.
V období do 3 rokov veku dieťaťa aj po prestrihnutí pupočnej biologickej šnúry pri pôrode dieťa
stále ešte spojené so svojou matkou „psychologickou pupočnou šnúrou“. Dieťa je až do
vytvorenia svojho vlastného ja (prvé uvedomovanie si svojho JA sa objavuje okolo 3 rokov)
48
biopsychosociálne integrované do jednotky so svojou matkou.
Vo väčšine prípadov možno očakávať konštatovanie, že obaja rodičia spĺňajú výchovné
predpoklady pre výchovu maloletého dieťaťa. Jeden z rodičov zväčša spĺňa niektoré vyššie uvedené
kritéria lepšie ako druhý rodič a naopak. V celkovom súhrne však uvedené skutočnosti nezakladajú
nespôsobilosť rodiča vychovávať dieťa. Pravdepodobnosť, že jeden rodič bude spĺňať uvedené kritériá
49
veľmi dobre a druhý rodič nedostatočne, je veľmi malá. Nespôsobilosť dieťa vychovávať zo strany
rodiča je daná najmä jeho zdravotným stavom, či už po fyzickej alebo psychickej stránke, nevhodnou
kvalitou jeho výchovného pôsobenia, neexistujúcim, nedostatočným alebo nevhodným prostredím
50
v domácnosti.
So spôsobilosťou rodičov maloleté dieťa vychovávať súvisia aj objektívne materiálne podmienky,
ktoré majú obaja rodiča pre realizáciu striedavej starostlivosti, akými sú podmienky bývania (zariadenie
bytu). Rovnako tiež pracovná zaťaženosť rodičov resp. ich nekompatibilný životný štýl. Výrazná
asymetria medzi rodičmi v tomto smere je kontraindikáciou zverenia maloletého dieťaťa do striedavej
osobnej starostlivosti. Priepastné rozdiely medzi rodičmi nie sú pre maloleté dieťa prínosné. Podobnosť
51
životných štýlov rodičov je jedným z indikátorov úspešnosti striedavej osobnej starostlivosti.
B/ záujem obidvoch rodičov o osobnú starostlivosť o maloleté dieťa
V konaní pred súdom môžu rodičia prejaviť záujem o zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti.
Nie je možné zveriť maloleté dieťa do striedavej osobnej starostlivosti oboch rodičov, ak o osobnú
38

BAKALÁŘ, E. – NOVÁK D. Právní aspekty znalecké činnosti psychologů při posuzování výchovných předpokladů rodičů
s nezletilými dětmi, s. 14.
JONÁKOVÁ, I. Kritéria svěření nezletilého dítěte do výchovy, s. 12, 13.
40
BAKALÁŘ, E. a kol. Rozvodová tematika a moderní psychologie, s. 59.
41
BAKALÁŘ, E. – NOVÁK D. Právní aspekty znalecké činnosti psychologů při posuzování výchovných předpokladů rodičů
s nezletilými dětmi, s. 15.
42
Nález Ústavného súdu Českej republiky sp. zn. III. ÚS 1206/09 zo dňa 23.2.2010.
43
Uznesenie Ústavného súdu Českej republiky sp. zn. III. ÚS 99/01 zo dňa 3.10.2001.
44
JONÁKOVÁ, I. Kritéria svěření nezletilého dítěte do výchovy, s. 13.
45
BAKALÁŘ, E. – NOVÁK D. Právní aspekty znalecké činnosti psychologů při posuzování výchovných předpokladů rodičů
s nezletilými dětmi, s. 18.
46
BAKALÁŘ, E. a kol. Rozvodová tematika a moderní psychologie, s. 24.
47
BAKALÁŘ, E. – NOVÁK D. Právní aspekty znalecké činnosti psychologů při posuzování výchovných předpokladů rodičů
s nezletilými dětmi, s. 20.
48
SČIBRANYOVÁ H. Kedy je striedavá osobná starostlivosť v záujme dieťaťa? [cit. 2012-03-08]. Dostupné z: <http://www.satirinstitute.sk/2011/02/hs-kjsosvzd.html>
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JONÁKOVÁ, I. Kritéria svěření nezletilého dítěte do výchovy, s.12.
50
PAVELKOVÁ B. Zákon o rodine. Komentár, s. 109.
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starostlivosť jeden z rodičov nemá záujem. Uvedené by bolo v príkrom rozpore so záujmom maloletého
52
dieťaťa. Nemožno nanútiť striedavú osobnú starostlivosť niekomu, komu vyhovuje riešenie – zverenie
dieťaťa do výlučnej osobnej starostlivosti druhému rodičovi a z jeho strany určený pravidelný, a čo
možno najširší styk, v rámci ktorého udržiava citové puto medzi ním a maloletým dieťaťom,
zabezpečuje mu pocit istoty a existencie druhého rodiča, vedomie jeho lásky, opory, kamarátstva
53
a rodičovského vedenia.
Zákonodarca ráta s možnosťou, že iba jeden z rodičov navrhne, resp. súhlasí so zverením
maloletého dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti (§24 ods. 2 veta druhá ZoR). Za tohto stavu súd
musí skúmať, či zverenie maloletého dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti bude v jeho záujme. Je
to dané tým, že druhý rodič môže bez relevantného dôvodu zahatiť snahu rodiča domáhajúceho sa
zverenia maloletého dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti. Súd nemôže rezignovať vo vzťahu
k uvedenému spôsobu osobnej starostlivosti už v okamihu, ak jeden z rodičov s týmto spôsobom
54
výchovy iba obštrukčne, resp. ničím neodôvodnene nesúhlasí. Ústavný súd Českej republiky v tomto
smere zaujal stanovisko, v zmysle ktorého zverenie dieťaťa do výlučnej osobnej starostlivosti jednému
z rodičov nesmie byť výrazom ústupku vzájomnej rivality rodičov, ktorá iba sleduje „boj o dieťa“,
poprípade nízkej pohnútky jedného rodiča k trýzneniu druhého rodiča skrz svoje vlastné dieťa. Súdy
môžu a majú využívať prostriedky poskytnuté im zákonom (napr. §§ 37 ods. 1 písm. a), 38 ZoR),
ktorými môžu postihnúť toho z rodičov, ktorý či už zámerne alebo z nedbanlivosti marí verejný záujem
na výchove a rozvoji osobnosti dieťaťa. V prípade, že sú dané podmienky pre to, aby bolo maloleté
dieťa zverené do striedavej osobnej starostlivosti a jedinou prekážkou je nesúhlas jedného z rodičov,
musia sa súdy dostatočným spôsobom zamerať na dôvody tohto nesúhlasu a zistiť, či by tvrdené
skutočnosti intenzívnym spôsobom negatívne zasiahli do záujmu maloletého dieťaťa. Súd nemusí
takéto dokazovanie previesť, ak je nesúhlas založený iba na zjavne iracionálnom alebo
nepreskúmateľnom dôvode. Ak pôjde o iracionálny a nepreskúmateľný dôvod alebo bude v konaní
preukázané, že ide o nesúhlas spočívajúci na dôvode preukázateľne nemajúcom negatívny vplyv na
záujem dieťaťa, nemôžu súdy na tomto nesúhlase založiť rozhodnutie, ktorým návrhu na zverenie
maloletého dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti nevyhovejú. Opačný postup je v rozpore so
základným právom druhého rodiča na spravodlivý proces a súčasne ide o zásah do jeho základného
55
práva na starostlivosť o dieťa a jeho výchovu.
C/ záujem maloletého dieťaťa
Ako podmienka pre zverenie maloletého dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti nestačí, ak
obaja rodiča spĺňajúci výchovné predpoklady majú záujem o zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti.
Najvýznamnejšou hmotnoprávnou podmienkou zverenia maloletého dieťaťa do striedavej starostlivosti
je, že uvedené riešenie bude v záujme maloletého dieťaťa. Nikdy nie predovšetkým v záujme jeho
56
57
rodičov. Medzi záujmom maloletého dieťaťa a jeho rodičov sa musí nájsť spravodlivá rovnováha.
Európsky súd pre ľudské práva prisúdil zvláštny význam zvrchovanému záujmu maloletého dieťaťa,
ktorý podľa svojej povahy a závažnosti môže v súlade s vyššie uvedeným prevážiť nad záujmom
58
rodiča. Vyvstáva tu preto potreba nájdenia určitého a konkrétneho spôsobu zosúladenia toho, čo je
v záujme maloletého dieťaťa, a čo je v záujme jeho rodičov. Keď ich vzájomná korelácia z objektívnych
alebo subjektívnych dôvodov možná nie je, prednosť má vždy záujem maloletého dieťaťa.
V zmysle ust. § 24 ods. 4 ZoR súd pri rozhodovaní o výkone rodičovských práv a povinností
alebo pri schvaľovaní dohody rodičov rešpektuje právo maloletého dieťaťa na zachovanie jeho vzťahu
k obidvom rodičom a vždy prihliadne na záujem maloletého dieťaťa, najmä na jeho citové väzby,
vývinové potreby, stabilitu budúceho výchovného prostredia a ku schopnosti rodiča dohodnúť sa na
výchove a starostlivosti o dieťa s druhým rodičom. Súd dbá na to, aby bolo rešpektované právo dieťaťa
na výchovu a starostlivosť zo strany obidvoch rodičov a aby bolo rešpektované právo dieťaťa na
udržovanie pravidelného, rovnocenného a rovnoprávneho osobného styku s obidvoma rodičmi. Záujem
maloletého dieťaťa musí byť teda vždy postavený na piedestál. Preto nie je umožnené rodičom vynútiť
59
si také opatrenia, ktoré by ohrozovali zdravie alebo rozvoj dieťaťa. Aj z týchto dôvodov je potrebné,
aby maloletému dieťaťu ostalo zachované rovnaké prostredie, a to nielen školské, ale aj mimoškolské,
rovnaký okruh priateľov (maloleté dieťa – školák - je fixované na kolektív vrstovníkov, striedanie ktorého
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60

nie je preň prínosné, keďže prichádza o spoločné zážitky a o normálne vzťahy v kolektíve ).
61
Významným faktorom je aj vzdialenosť medzi bydliskami oboch rodičov. Nemali by byť od seba príliš
vzdialené (minimálne vzdialenosť dostupná bez problémov), aby maloleté dieťa nemalo pocit, že sa
62
permanentne sťahuje. Striedavá osobná starostlivosť je pre maloleté dieťa aj z pohľadu sťahovania
a striedania bydliska záťažou, preto vo veľkej miere pri posudzovaní naplnenia podmienok zverenie
63
dieťaťa do tejto formy osobnej starostlivosti hrá jeho osobnosť a zdravotný stav . Zverenie maloletého
dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti nie je vhodné, pokiaľ je maloleté dieťa zvýšene úzkostlivé,
64
neurotické , pri ktorom by takáto forma výchovy (pre komunikačné problémy rodičov) spôsobovala
65
nervozitu, nesústredenosť. Na druhej strane sú názory, v zmysle ktorých väčším problémom pre
maloleté dieťa by bola strata osobnej starostlivosti druhého rodiča (vzťah s rodičom ostáva nezmenený
a zachovaný), ako určité ťažkosti organizačno-technického charakteru (zmena prostredia,
66
dochádzanie).
Za účelom zistenia, čo je v najlepšom záujme maloletého, je potrebné a vhodné maloleté dieťa
vypočuť (§43 ods. 1 ZoR, § 100 ods. 3 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku, čl. 12
Dohovoru o právach dieťaťa) a ním vyjadrenému názoru venovať patričnú pozornosť. V rozhodovacom
procese má významnú rolu a jeho názor nemôže ostať nepovšimnutý s prihliadnutím na jeho vek
a rozumovú vyspelosť odrážajúce jeho schopnosť samostatne ho vyjadriť.
V mnohých prípadoch je spor o zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti plný nepriateľstva, čo
sa môže odraziť aj na vnímaní maloletého dieťaťa a následne na jeho výpovedi. Maloleté dieťa je totiž
ľahko ovplyvniteľné (až skorumpovateľné) a zraniteľné. Nápomocné sú v tomto prípade komplexné
67
znalecké posudky a správa kolízneho opatrovníka . Bez ďalšieho však okolnosť, že zo znaleckého
posudku vyplýva, že maloleté dieťa je schopné striedavej osobnej starostlivosť nemusí byť dostatočným
68
argumentom k tomu, aby súdy striedavú osobnú starostlivosť skutočne nariadili. Rovnaký záver
69
možno urobiť aj vo vzťahu k správe kolízneho opatrovníka.
Pre prax je však nevyhnutné, aby informácie získané z výsluchu maloletého dieťaťa o tom,
ktorého rodiča preferuje, ktorému by bolo rado zverené do osobnej starostlivosti, neboli preceňované.
70
Výpoveď maloletého dieťaťa je potrebné hodnotiť komplexne. Nemožno totiž vylúčiť jeho neschopnosť
odolať snahám jedného z rodičov očierňovať druhého rodiča, čo môže viesť až k vyvolaniu tzv.
71
„syndrómu zavrhnutého rodiča“.
Ide o špecifickú formu vymývania mozgu, v rámci ktorej sú
maloletému dieťaťu upravené, či dokonca úplne vymyslené situácie často opakované s istotou, akoby
ich dieťa samo prežilo. Po čase začne skutočne veriť, že sa všetko odohralo tak, ako mu je to
72
opakovane a presvedčivo prezentované. Môže ísť o skryté i otvorené programovanie maloletého
dieťaťa proti druhému rodičovi, obmedzením prístupom k nemu a vyšachovaním druhého rodiča
73
z cesty.
V konečnom dôsledku s poukazom na vyššie uvedené skutočnosti právom posúdenie záujmu
dieťaťa prináleží súdu. Jeho úlohou je korigovať predstavy a názory maloletého dieťaťa o tom, čo je pre
74
neho za danej situácie vhodné a čo nie. Nemožno totiž pripustiť, aby bol v konaní zohľadnený
výhradne názor maloletého dieťaťa bez zreteľa na všetky zistené skutočnosti a v súlade s takto
75
vysloveným názorom, aby došlo k vyhláseniu autoritatívneho rozhodnutia súdu. Záujem maloletého
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dieťaťa je potrebné posudzovať z hľadísk objektívnych, nikdy nie iba zo subjektívneho hodnotenia
76
výhodnosti, poprípade nevýhodnosti pozície toho ktorého z rodičov.
D/ lepšie zaistenie potrieb maloletého dieťaťa
Je viac ako pozitívne, ak obaja rodičia majú o osobnú starostlivosť záujem (resp. že aj druhý
rodič má záujem sa podieľať na výchove spoločného dieťaťa v čo možno najväčšom rozsahu), avšak
uvedená skutočnosť sama o sebe nezaistí, že rodičia maloletého dieťaťa zvládnu jednotný a pre
77
maloleté dieťa netraumatizujúci výchovný postup v rámci striedavej výchovy. Aby bolo určité riešenie
vo všetkých aspektoch v záujme dieťaťa, je požadovaný stav takmer ideálny, no nemožno pochybovať,
že uvedená požiadavka je iluzórna. Za takejto situácie je úlohou rodičov, aby sa svojím správaním k
takémuto stavu približovali. Teda, aby rodičia opustili svoje egoistické, mnohokrát dokonca „nízke
záujmy“, nakoľko každý rodič by si mal byť vedomý toho, že priorita záujmu dieťaťa platí okrem iného
preto, že dôsledky ignorovania záujmu dieťaťa sa v jeho sfére (v jeho živote, či už v súčasnosti alebo v
budúcnosti) prejavia intenzívnejšie negatívne, ako v živote rodiča ako človeka dospelého; dieťa totiž nie
je „hotová“ silná osobnosť, a nie je schopné sa s uvedenou situáciou vysporiadať, takže často si nesie
78
psychické traumy po celý život. Prihliadajúc na tento faktor nie je v zásade možné zveriť maloleté
dieťa do striedavej osobnej starostlivosti rodičom, ktorí nie sú schopní komunikácie, napr. ak nie sú
79
schopní sa dohodnúť ani na predškolskom alebo školskom zariadení, ktoré ich dieťa má navštevovať.
Za toho stavu nie je totiž možné dospieť k záveru, že by takéto usporiadanie vzťahov medzi nimi lepšie
80
zaistilo potreby maloletého dieťaťa. Konfliktná povaha rodičov nepredznačuje, že by zverenie
maloletého dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti bolo preň pozitívnym prínosom a takéto
usporiadanie vzťahov by v konečnom dôsledku bolo v rozpore s vyššie spomínaným záujmom
81
maloletého. Záujem maloletého by naopak naplnilo akékoľvek relatívne usporiadanie roztrieštených
vzťahov jeho rodičov. Ak žiaden z nich nie je schopný takéto usporiadanie zaistiť, je vhodné v tomto
prípade vziať na zreteľ, že sú to práve rodičia, ktorí nesú spoločnú zodpovednosť za výchovu a vývoj
82
dieťaťa. Zverenie maloletého dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti nesmie byť ústupkom
vzájomnej rivalite rodičov, ale musí byť vyjadrením kvalitatívneho a pozitívneho vzťahu rodičov
k dieťaťu, ktorý predpokladá toleranciu, vyspelosť a dobrú vôľu všetkých zúčastnených. Rozhodnutie
súdu o striedavej osobnej starostlivosti by preto malo vychádzať zo spoločnej vôle a dohody rodičov,
schopnosti komunikovať a spolupracovať a nezapájať maloleté dieťa do svojich vzájomných
83
problémov. Nie je tomu však vtedy, ak dohodu vo veciach týkajúcich sa maloletého dieťaťa dokáže
jeden z rodičov uzavrieť iba za predpokladu, že je v súlade s jeho prianím a názor druhého rodiča
84
v tomto smere nerešpektuje. Na druhej strane je však potrebné pripomenúť, že pokiaľ ide o schopnosť
rodičov dohodnúť, súdy sa vždy dostávajú do oblasti špekulatívnych úvah. Schopnosť rodičov spolu
komunikovať sa zisťuje za situácie, ak sú vzťahy medzi rodičmi vážne narušené, pri ktorých
prostredníctvom sporu o dieťa vystupujú hašterivo. Súd by preto nemal prihliadnuť iba na vzťahy, ktoré
existujú v okamihu rozhodovania súdu o zverení maloletého dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti,
ale malo by byť zohľadnené, do akej miery boli rodičia schopní spolu komunikovať a dohodnúť sa vo
85
výchove skôr, ako boli ich vzťahy vyhrotené. Na základe všetkých zistených a posudzovaných
okolností prípadu by mohol súd totiž dôjsť k presvedčeniu, že neschopnosť rodičov dohodnúť sa
a komunikovať spolu nekonfliktne, je iba prechodný stav, ktorý sú obaja rodiča schopní (vzhľadom na
svoje výchovné predpoklady) v záujme maloletého dieťaťa prekonať a prijať súdnu úpravu striedavej
86
osobnej starostlivosti.
Schopnosť rodičov k vzájomnej kooperácii by mala vychádzať z ich
87
intelektuálnej a kultúrnej úrovne, aj keď ich vzťah v momente rozhodovania súdu nie je dobrý.
Uvedená požiadavka je odôvodnená o to viac v situácii, keď si maloleté dieťa samo praje byť
88
vychovávané oboma rodičmi.
Rodičovská vyspelosť, zodpovednosť a empatia vo vzťahu k chápaniu predovšetkým citových
potrieb na rovnakej úrovni u oboch rodičov by zaručovala funkčnú a bezproblémovú realizáciu

76

Uznesenie Ústavného súdu Českej republiky sp. zn. III. 464/04 zo dňa 15.9.2005, sp. zn. III. ÚS 3489/10 zo dňa 10.3.2011.
Uznesenie Ústavného súdu Českej republiky sp. zn. III. ÚS 1328/08 zo dňa 15.7.2009.
Nález Ústavného súdu Českej republiky sp. zn. I. ÚS 266/10 zo dňa 8.9.2010, uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp.
zn. III. ÚS 415/11 zo dňa 27.9.2011.
79
Uznesenie Ústavného súdu Českej republiky sp. zn. II. ÚS 2907/10 zo dňa 13.1.2011.
80
PAVELKOVÁ B. Zákon o rodine. Komentár, s. 110.
81
Uznesenie Ústavného súdu Českej republiky sp. zn. IV ÚS 650/00 zo dňa 22.3.2001.
82
Uznesenie Ústavného súdu Českej republiky sp. zn. IV ÚS 60/04 zo dňa 31.5.2004.
83
Nález Ústavného súdu Českej republiky sp. zn. I. ÚS 48/04 zo dňa 27.1.2005.
84
Uznesenie Ústavného súdu Českej republiky sp. zn. II ÚS. 1993/10 zo dňa 2.9.2010.
85
Uznesenie Ústavného súdu Českej republiky sp. zn. II ÚS. 2297/07 zo dňa 1.11.2009.
86
Uznesenie Ústavného súdu Českej republiky sp. zn. II ÚS. 571/05 zo dňa 13.7.2006.
87
Uznesenie Ústavného súdu Českej republiky sp. zn. II ÚS. 2081/08 zo dňa 5.11.2008.
88
Uznesenie Ústavného súdu Českej republiky sp. zn. II ÚS. 371/06 zo dňa 23.8.2006.
77
78

- 317 -

89

striedavej starostlivosti. Uvedené vlastnosti predznačujú úspešnú striedavú osobnú starostlivosť, ktorá
sa môže dosiahnuť len tým, že rodičia sa vedia dohodnúť na výchovných princípoch, zachovávajú
podobné výchovné postupy a stereotypy, komunikujú o veciach týkajúcich sa maloletého dieťaťa
(pravdivo informujú, čo sa udialo v priebehu pobytu u jedného z nich), nesúťažia o lásku maloletého
90
91
dieťaťa, neočierňujú druhého rodiča (buď o druhom rodičovi nehovoria vôbec alebo iba v dobrom ),
sú presvedčení, že ten druhý rodič je pre maloleté dieťa dôležitý a rovnako dobrým rodičom a sú
92
flexibilní. Za účelom predchádzania zbytočných konfliktov by sa mal vytvoriť plán výchovnej
starostlivosti, ktorý bude pojednávať o dobe výchovnej (osobnej) starostlivosti, o rozhodovaní
v jednotlivých oblastiach, o zdravotnej starostlivosti (maloleté dieťa by malo stabilne dochádzať
93
k jednému detskému lekárovi ), zdravotnom poistení a príbuzných výdavkoch, školskej dochádzke
a prístupe k známkam, o styku s príbuznými a inými významnými ľuďmi v živote dieťaťa,
o spoločenských, kultúrnych a športových aktivitách a výdavkami s nimi spojenými, o preprave
maloletého dieťaťa a výmenách, ako bude maloleté dieťa tráviť školské prázdniny, dovolenky a veci
spojené s cestou do zahraničia. Rodičia by sa mali v rámci plánu výchovnej starostlivosti dohodnúť na
finančných a majetkových záležitostiach a s tým spojeným daňovým bonusom, rodinných prídavkoch,
94
platením poplatkov za odpad.
V súlade s vyššie uvedeným je si potrebné uvedomiť, že pokiaľ zo strany rodičov neexistuje
súladná výchova, musí štát (reprezentujúci súdom) zásadne urobiť opatrenia v súlade s pozitívnymi
povinnosťami, ktoré má v danej oblasti na poli základných práv, pričom možnosti dosiahnuť najlepšieho
záujmu maloletého sú veľmi obmedzené v situácii, kedy vo vzťahoch medzi oboma rodičmi prevláda
95
vzájomná animozita.
5

ZÁVER

Zverenie maloletého dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti a jej následná úspešná
realizácia nie je vecou jednoduchou. Vyžaduje si zo strany rodičov hľadanie kompromisov za účelom
zabezpečenia blaha pre ich maloleté dieťa. Vysoké nároky kladené na rodičov z pohľadu ich vlastností
a schopnosti spolu komunikovať v tejto súvislosti sú opodstatnené z dôvodu zachovania výchovnej
96
rodičovskej koalície. Rovnako nie je možné opomenúť, že striedavá osobná starostlivosť nie je
vhodná pre každé maloleté dieťa. Majúc na zreteli uvedené som toho názoru, že striedavú starostlivosť
netreba glorifikovať ako model usporiadania rekonštruovanej rodiny, ani ju bez ďalšieho zatracovať. Ak
sú naplnené všetky hmotnoprávne predpoklady kladené zákonom, prináša svoje ovocie. V opačnom
prípade môže napáchať škody na maloletom dieťati, čo v žiadnom prípade nie je jej účelom. Vtedy je
nevyhnutné nájsť iné riešenie sledujúc záujem maloletého dieťaťa s vedomím, že zverenie maloletého
dieťaťa do výlučnej osobnej starostlivosti jedného z rodičov nemožno považovať za porušenie práva
maloletého dieťaťa na starostlivosť rodičov. Nepredstavuje totiž vylúčenie práva maloletého dieťaťa na
starostlivosť oboch rodičov, rovnako ako nevylučuje právo rodiča, ktorému nebolo maloleté dieťa
97
zverené, na jeho výchovu a starostlivosť, aj keď za použitia iných foriem. Skutočnosť, že druhému
rodičovi sa pri výchove maloletého dieťaťa neposkytne rovnaký priestor ako tomu, ktorému je zverené
98
do výlučnej osobnej starostlivosti, nepredstavuje porušenie medzinárodných zmlúv , a to najmä ak je
99
dané zadosť ustanoveniu čl. 9 ods. 3 Dohovoru o právach dieťaťa.
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VYMEDZENIE POJMU ŠKODA A UJMA
Vladimír Žitník
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta
Abstrakt: Účelom každého právneho poriadku je regulovať správanie ľudí v rámci spoločnosti. Inštitút
zodpovednosti za škodu k naplneniu tohto účelu významne prispieva. porušenie právnej povinnosti je
vnímané ako spoločensky nežiaduci jav. Ak vznikne v jeho dôsledku škoda na majetku, zdraví či
životnom
prostredí,
jedná
sa
o
ujmy,
ktoré
sa
dotýkajú
nielen
jednotlivcov, ale aj celej spoločnosti. Z tohto dôvodu je veľmi dôležité protiprávnym konaním a vzniku
škôd predovšetkým predchádzať. Hoci prevencia, ako súhrn činností, práva povinností, ktoré sú
zamerané na predchádzanie ohrozeniu alebo porušeniu právom chránených záujmov, predstavuje
nenahraditeľný
a
silný
prostriedok
ochrany,
sama
o
sebe
nezaistí, aby sa adresáti práva zasahovania do práv a oprávnených záujmov iných vyvarovali. V tejto
práci sa budem snažiť objasniť právnu úpravu definície škody a ujmy v našom, zahraničnom aj
historickom konspekte.
Kľúčové slová: škoda, ujma, právny poriadok, spoločnosť, vymedzenie, zákon, inštitút, zodpovednosť,
protiprávne onanie
Abstract:The purpose of each law is to regulate the behavior of people within the company. Institute of
liability for fulfillment of this purpose, an important contribution. breach of legal obligation is perceived as
socially undesirable phenomenon. If a result in its damage to property, health or the environment, it is
an injury affecting not onlyindividuals but also society as a whole. It is therefore very important to the
illegal conduct and the damages mainly preventable. Although prevention as a set of actions, rights and
responsibilities, which are designed to prevent danger or violation of legally protected interests, is a
unique and powerful means of protection in itselfdoes not ensure that beneficiaries of the right of
interference with the rights and legitimate interests of others avoid. In this paper I will try to clarify the
definition of rules for damage and injury in our, foreign and historical Conspectus.
Key Words: damage, injury, law, society, definition, law, institute, responsibility, offense
1.

HISTORICKÉ ASPEKTY ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU UJMU

Najstaršia úprava následkov porušenia právnej povinnosti zásahom do cudzej právnej sféry v
rímskom práve sa objavila už v Zákone dvanástich tabúľ (Lex duodecim tabularum, 450 pred n.l. ) a
spočívala v podrobenie osoby škodcu pod moc poškodeného prostredníctvom svojpomoci formou
súkromnej pomsty či odvety (tanier) namierené proti osobe páchateľa. Súkromná pomsta mala teda
povahu osobného ručenia. V stredovekom uhorskom štáte, zvlášť v jeho rannom období, prakticky až
do roku 1514, právny systém bol ukotvený v dekrétoch (zákonoch) prvých uhorských vladárov, pričom
akty panovníkov boli často preberané do širšieho kontextu obyčajového práva. Je nesporné, že
budovaný právny poriadok uhorského štátu (kráľovstva), po zániku Veľkomoravskej štátnosti v 10.
storočí, vykazoval pretrvávajúce stopy slovanského práva (predovšetkým obyčajového) pôsobiaceho na
území, ktoré sa postupne včleňovalo do kontextu nového štátneho útvaru. Prakticky celý sankčný
(zodpovednostný) systém štátu sa odvíja od verejnoprávnej legitimity kráľovského majestátu a má
mocensko-represívnu povahu. Už v zákonoch prvých Arpádovcov možno, zrejme v dôsledku
christianizácie krajiny, vystopovať vplyv a úlohu cirkvi, čo sa prejavilo napríklad v postupnej eliminácii
krvnej pomsty (odvety za spáchaný trestný čin). Napríklad v zákonoch kráľa Štefana (II. kniha, čl. 7)
bolo ustanovené, že ak niekto z pomedzi slobodných spácha krádež je povinný poskytnúť náhradu a
ak to nemôže majú ho predať, pri tretej krádeži má byť potrestaný trestom straty života. Sankčné
ustanovenia za nesplnenie záväzkových povinností obsahovali aj niektoré individuálne právne akty,
napr. nájomné zmluvy. Dôležitým medzníkom vo vývoji práva v Uhorsku bolo vydanie Kódexu
tavernického práva (Iura civilia), približne z prvej polovice 15. storočia. Ide o vzácny doklad unifikácie
mestského práva tavernických miest, t.j. siedmych slobodných kráľovských miest Uhorska (Budína,
Pešti, Košíc, Bardejova, Trnavy, Bratislavy, Prešova a Šoprone) vrátane súdnej praxe tavernického
súdu. Z hľadiska nášho záujmu významné boli ustanovenia tohto kódexu o záväzkoch, napr. čl. 7 –
záväzky (dlhy) medzi mešťanom a cudzincom, čl. 9 –sankcie – uspokojenie veriteľa z majetku a vecí
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1

žalovaného. Tradície obyčajového práva v Uhorsku, ktoré sa v určitom slova zmysle na našom území
vymedzovali už v období slovanskej štátnosti v 9. storočí a ktoré postupne prenikali do právneho
systému mladého uhorského štátu, v novoveku dostali novú, dalo by sa povedať komplexnú podobu s
náležitou mierou právnej fixácie, autority a určitého stupňa záväznosti. Išlo o zbierku platného
obyčajového práva (písaného obyčajového práva uhorskej šľachty) z roku 1514, autorom ktorej bol
Štefan Verbőczy. Táto zbierka sa označuje ako „Opus Tripartitum iuris consuetudinarii inclyti regni
2
Hungariae partiumque adnexarum“.
Prof. K. REBRO v tejto súvisloti zastáva názor, že
„rímskoprávne prvky do slovenského (uhorského) života prinášali absolventi z cudzích univerzít, na
ktorých aj záujemcovia zo Slovenska dokázateľne študovali (Bologna, Paríž, Praha, Viedeň, Padova,
Montpelier), i z domácich právnických škôl, pokiaľ existovali (Pécs, Budín, neskôr Trnava), cirkevných
kapitulárnych škôl, v rámci rétoriky na Academii Istropolitana“.Aj napriek tomu, že uhorské obyčajové
právo, inkorporované v Tripartitu, pretrvávalo až do modernej doby, predsa len v 19. storočí celý
právny systém Uhorska bol výrazne ovplyvňovaný právnym vývojom Rakúska, najmä kodifikačnými
procesmi v oblasti súkromného práva. Zákonom z roku 1791 bola ustanovená komisia Deputatio
iuridica, ktorá mala pripraviť adekvátne súkromnoprávne zákony. Významnejšie zákony z oblasti
súkromného práva, predovšetkým zmenkového a obchodného, boli však prijaté až v roku 1840. V
krátkom období tzv. Bachovho absolutizmu boli v Uhorsku v platnosti viaceré rakúske zákony, vrátane
Rakúskeho Všeobecného občianskeho zákonníka z roku 1811 (ABGB).Až kodifikácie obchodného
práva (v Rakúsku 1862 a v Uhorsku 1875) dovŕšili vybudovanie pomerne solídnej komplexnej právnej
3
platformy súkromného práva v Rakúsko-Uhorsku, pravda na dualistickom teritoriálnom základe. Nová
právna situácia, ktorá nastala prijatím obchodných kódexov v 19. storočí, a ďalším používaním
uhorského obyčajového práva na Slovensku v podmienkach čs. štátnosti, výrazne ovplyvnila aj vedecké
koncepcie (doktríny) ohľadne záväzkov na náhradu škody, vrátane tých, ktoré sa realizovali pri
4
obchodovaní (podnikaní). V civilistickej literatúre prvej ČSR sa záväzok na úhradu škody spája s
porušením zmluvy, pričom taká povinnosť vzniká aj mimo zmluvy, a to „na základe zákona z rôznych
5
skutkových stavov. Zákon č 141/1950 Zb. Občiansky zákonník, označovaný ako tzv. československý
strednej zákonník občiansky, pod vplyvom sovietskeho práva v ustanovení § 354 zakotvil povinnosť
škodcu nahradiť nielen škodu skutočnú, ale aj to, čo poškodenému ušlo. Tým, čo poškodenému ušlo,
bola rozumieť ujma, vzniknutá tým, že poškodený následkom škodovej udalosti nemohol svojou prácou
rozmnožiť svoj majetok tak, ako keby ku škodovej udalosti nedošlo. Išlo teda vo svojej podstate o ušlý
6
zisk, hoci aj z ideologických príčin nebol označený.
2.

VYMEDZENIE POJMU ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU A VZNIK ŠKODY

Občianskoprávna zodpovednosť za škodu môže vzniknúť z porušenia zmluvných alebo iných
záväzkových povinností, vtedy ide o tzv. zmluvnú alebo záväzkovú zodpovednosť. Môže však vzniknúť
aj z porušenia iných zákonom uložených povinností, vtedy ide o tzv. mimozáväzkovú zodpovednosť.
Ustanovenie § 420 o všeobecnej zodpovednosti za škodu možno aplikovať tak na prípady záväzkovej,
ako aj mimozáväzkovej zodpovednosti. Pri občianskoprávnej zodpovednosti za škodu vzniká
7
záväzkovoprávny vzťah medzi tým, kto za škodu zodpovedá, a medzi poškodeným.
Obsahom tohto vzťahu je právo poškodeného požadovať náhradu škody a povinnosť toho, kto podľa
zákona za škodu zodpovedá, škodu nahradiť. Občiansko-právna zodpovednosť je upravená aj
v osobitných predpisoch. Takými sú z. č. 514/2003, z. č. 294/1999 v znení 451/2004 Z. z.
Predpokladom vzniku zodpovednosti za škodu je skutočný vznik škody. Ak škoda nevznikla, nemožno
náhradu škody zodpovednému subjektu uložiť. Iný prístup sa uplatňuje v angloamerickej právnej kultúre
,kde ak je žalobcovi preukázané, že došlo k porušeniu jeho práva, hoci mu nevznikla žiadna škoda,
priznáva sa mu nominálne odškodné (nominal damage), čo tvorí určitú symbolickú peňažnú sumu na
dôkaz toho, že jeho právo bolo porušené . Náhradu škody tak možno priznať za škodu na veci alebo za
8
škodu, ktorú spôsobil nadmerný hluk strojového zariadenia, nie však za hluk samotný. Žalobcovia
mohli byť v predmetnom spore úspešní, ak by tvrdili, že vplyvom hluku vznikla škoda na veci, napr.
1
Husár, J. in Kol. autorov: Vybrané otázky zodpovednosti za škodu spôsobenú nesprávnym profesijným postupom. Košice:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2010, s. 94
2
Husár, J. in Kol. autorov: Vybrané otázky zodpovednosti za škodu spôsobenú nesprávnym profesijným postupom. Košice:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2010, s. 94
3
SATURNÍK, T.: Poznámky k dějinám práva soukromého v Slovanů v dobách starších. Praha, Nákladem vlastním 1935, s. 38 a 39 in: LACLAVÍKOVÁ, M.: c.d., s. 116 a nasl
4
Otto, J. O závazcích k náhradě škody dle rakouského práva občanského s ohledem na cizozemské zákonodárství. 7. vydání.
Praha: J. Otto, 1912, str. 103.
5
Knapp, V. a kol. Učebnice občanského a rodinného práva. Svazek II. 2. vydání. Praha: Orbis, 1955, str. 299-300.
6
MERTANOVÁ, Š.: Jus Tavernicale, štúdie o procese formovania práva tavernických
miest v etapách taverníckeho súdu v Uhorsku (15.-17. storočie). Bratislava, Veda 1985, s. 155 a nasl.
7
Vojčík, Peter.: Občianske právo hmotné II. 2008 Košice, ISBN 978-8070-977-255, s. 231
8
Rozhodnutie Nejvyššího soudu České socialistické republiky ze dne 28. 5. 1973, sp. zn. 2 Cz 7/73.
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zníženie hodnoty bytu. Tak však neurobili, keď požadovali periodickú mesačnú náhradu za
9
zvýšený hluk rušiaci ich vo vlastníckom práve.. Najvyšší súd Českej republiky uviedol: „Kým dlžník
nezaplatil dlžnú čiastku svojmu veriteľovi, nemôže úspešne uplatniť nárok na jej náhradu z titulu
zodpovednosti tretej osoby za škodu, lebo škoda mu zatiaľ nevznikla; samotná existencia pohľadávky
veriteľa voči dlžníkovi ani súdne rozhodnutie o povinnosti dlžníka zaplatiť dlh nie je totiž skutočnou
škodou ani ušlým ziskom“ . Všeobecnou zodpovednosťou za škodu, ktorá sa uplatňuje vždy vtedy ak
neexistuje osobitná úprava je:
-Zodpovednosť za škodu spôsobenú porušením právnej povinnosti § 420
- Zodpovednosť za škodu spôsobenú pri prevádzkovej činnosti
Osobitnú zodpovednosť tvorí:
- Zodpovednosť za škodu, spôsobenú na veci, ktorá má byť predmetom záväzku
- Zodpovednosť za škodu spôsobenú okolnosťami, ktoré majú pôvod v povahe prístroja alebo veci
- Zodpovednosť za škodu tými, ktorí nemôžu zodpovedať za svoje konanie
- Zodpovednosť za škodu spôsobenú úmyselným konaním proti dobrým mravom
- Zodpovednosť za škodu prevádzkou dopravných prostriedkov
- Zodpovednosť za škodu spôsobenú zvlášť nebezpečnou prevádzkou
- Zodpovednosť za škodu spôsobenú na vnesených a odložených veciach
- Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej činnosti
10
- Zodpovednosť za škodu spôsobenú vadným výrobkom
Predpoklady zodpovednosti za škodu:.
- Protiprávny úkon alebo udalosť
- Vznik škody
- Príčinná súvislosť
11
- Zavinenie
Protiprávny úkon fyzickej alebo právnickej osoby, je úkon ktorý odporuje objektívnemu právu.
Protiprávny úkon je možné vykonať buď konaním alebo nekonaním. Dôkazné bremeno týkajúce sa
12
protiprávneho úkonu či protiprávneho stavu zaťažuje vždy postihnutého. Nasledujúcim predpokladom
na vznik škody v občianskom práve je vznik škody. Občianske právo rozoznáva škodu v niekoľkých
formách. Občianskom právo chápe škodu ako majetkovú ujmu, ktorú je možné vyjadriť respektíve
ohodnotiť peniazmi. Občianske právo takisto rozlišuje aj nemajetkovú ujmu, ktorej kompenzácia
spočívav morálnom zadosťučinení, často ako majetková škoda sa hradí aj v peniazoch. Financie slúžia
len na zmiernenie následkov, ktoré nastali vo sfére nemajetkovej. Prvotné triedenie škody:
- Škoda skutočná
- inú charakterizovaná škoda – ušlý zisk
Za skutočnú škodu môžeme považovať majetkovú ujmu, ktorá spočíva v zmenšení, strate,
úbytku, majetku poškodeného a predstavuje majetkové hodnoty, ktoré treba vynaložiť na to, aby sa vec
uviedla do predošlého stavu. Inak povedané aby sa škoda vyčíslila v peniazoch, alebo aby sa všetko
vrátilo do pôvodného stavu. Kazuistika v judikatúre považuje za skutočnú škodu okrem, bežných
prípadov zničenia, straty, či zmenšenia majetku, aj v strate podzemnej vody, čo spôsobí zhoršenie
akosti úrody R 2/87, takisto zníženie hodnoty vinice, spôsobenej poprašovaním vedľajších pozemkov
hnojivom S IV, str. 628, v hodnote spotrebovaných pohonných hmôt pri krádeží vozidla R 27/77. Z toho
potom vyplýva, že skutočnou škodou nie je len škoda na veciach, ale aj škoda na majetkových právach
a iných hodnotách. Inou škodou rozumieme majetkovú ujmu takisto vyjadriteľnú v peniazoch, ktorá sa
však na rozdiel skutočnej škody, odlišuje tým, že poškodeného majetok sa nezväčšil z určitých dôvodov
tak ako to predpokladal, a dalo sa to aj očakávať. V tomto prípade sa neberie do úvahy čistá nádej, ale
nádej odôvodnená, ako píše Švestka, „ vysoká pravdepodobnosť“ že by zisku – nebyť škodovej udalosti
– bolo možné dosiahnuť“. Na poškodenom je potom aby preukázal, že mu ušiel zisk. Dôkazom o ušlom
zisku by mala byť existencia jednoznačnej možnosti zisku. O ušlý zisk nejde ak by sa mal dosiahnuť
špekuláciou. Príkladmo „ keby mi zlodej neukradol peniaze išla by som do kasína a vyhrala by som...“.
Predvojnová judikatúra tiež proklamovala, keby dieťa nezomrelo, tak by v budúcnosti mohlo pracovať
a vyživovať rodičov. Čo aj v minulosti aj dnes je trochu zvláštny predpoklad
v postavení
13
poškodených. Podľa predmetu na ktorom bola spôsobená škoda členíme škodu:
- škody spôsobená na zdraví
- škoda majetková.
V rámci škody na zdraví je možné v jednom konaní a v jednom rozhodnutí odškodniť aj ujmu
nemajetkovú. Zásah do nemajetkovej sféry môže nastať aj tretej osobe nielen priamo poškodenému. V
9

Rozhodnutie Nejvyššího soudu Slovenské socialistické republiky ze dne 30. 9. 1980, sp. zn. 1 Cz 137/80.
Vojčík, Peter.: Občianske právo hmotné II. 2008 Košice, ISBN 978-8070-977-255, s. 231
Vojčík, Peter.: Občianske právo hmotné II. 2008 Košice, ISBN 978-8070-977-255, s. 231
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Vojčík, Peter.: Občianske právo hmotné II. 2008 Košice, ISBN 978-8070-977-255, s. 231
13
Eliáš, K. Obsah, způsob a rozsah náhrady škody v soukromém právu I. Právní rádce, 2007, č. 12, s. 7.
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danom prípade pôjde o pozostalých, respektíve tých, ktorých sa konanie iného nejaké priamo a osobne
dotýka. Občiansky zákonník rieši túto situáciu len pri trestných činoch korupcie tu sa priznáva aj
nemajetková ujma vyčíslená v peniazoch. § 442 ods. 2 Príčinná súvislosť je nasledujúcim predpoklad
zodpovednosti za škodu. Právna teória definuje príčinnú súvislosť aj ako kauzálny nexus. Spoj medzi
protiprávnym úkonom, protiprávnym stavom a vznikom škody. Podmienka zodpovednosti a jej vzniku je
v tomto prípade splnená vtedy ak, medzi protiprávnym konaním a vzniknutou škodou, vznikne pomer.
Zavinenie tvorí záverečný predpoklad, potrebný na vznik zodpovednosti za škodu, tento znak sa však
vyžaduje iba pri subjektívnej zodpovednosti. S týmto pojmom sa stretávame v § 15 a § 16 Trestného
zákona. Trestný zákon odlišuje úmysel a nedbanlivosť. Takisto definuje a rozlišuje úmysel a to na
úmysel priamy a úmysel nepriamy. Nedbanlivosť Trestný zákon člení na vedomú a nevedomú.
3.

SPOSOB, ROZSAH NÁHRADA ŠKODY

Pod pojmom obsah náhrady zákonodarca chápe, akú škodu, či majetkovú škodu alebo
nemajetkovú ujmu má škodca oprávnenému uhradiť. Pri škode na zdraví alebo živote fyzickej osoby sa
nahrádzajú:
- náklady spojené s liečením
- náhrada na strate zárobku
- vytrpenie bolestia spoločenského uplatnenia
- pozostalostná úrazová renta
- primerané náklady
Rozsah náhrady škody tvorí suma, časť, má alebo koľko má škodca poškodenému uhradiť.
Rozsah náhrady škody môže súd podľa § 450 so zreteľom na osobitosti prípadu, primerane znížiť.
Daný prípad proklamuje uplatní princíp zmiernenia – moderácia náhrady škody. Predpokladmi, zníženia
náhrady škody vyplývajú:
- týka sa prípadu osobitného zreteľa
- Nemôže ísť o škodu, ktorá bola spôsobená úmyselne
Podľa ustanovenia § 11 Občianskeho zákonníka (ďalej len „OZ“) fyzická osoba má právo na
ochranu svojej osobnosti, života, zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, svojho
mena a prejavov osobnej povahy. Pod spôsobom rozumieme ako sa má škoda nahradiť. Spôsob
náhrady škody nájdeme v ustanoveniach § 442 ods. 3. Podľa tohto ustanovenia môžeme škodu
nahradiť týmito spôsobmi:
- v peniazoch - retulárna náhrada
- uvedením do predošlého stavu – restitutio in integrum alebo naturálny reštitúcia
Z dôvodovej správy novely Občianskeho zákonníka vyplýva, že uprednostnenie retulárnej
14
náhrady pred naturálnou náhradou je dôsledkom dlhodobej praxe. Náhrada škody v peniazoch sa
uplatňuje vždy vtedy, ak poškodený výslovne nežiada aby sa navrátilo do predošlého stavu. Náhrada
škody v peniazoch umožňuje poškodenému, zakúpiť, zabezpečiť si vec, predmet, týmto sa odstráni
vzniknutá škoda na jeho majetku. Uvedenie do predošlého stavu prichádza do úvahy len vtedy ak o to
15
poškodený požiada.
4.

VYMEDZENIE POJMU UJMA A ŠKODA V SÚČASNOM EURÓPSKOM PRIESTORE

Pri pohľade na súčasné pohyby v právnej úprave deliktuálneho práva naprieč kontinentom je
možno identifikovať niekoľko prúdov, ktorými sa tvorcovia právnej regulácie snažia reagovať na výzvy,
ktorým čelí súčasné deliktuálne právo. Zaujímavé kroky v oblasti hmotnoprávnej regulácii postupovať
proti vzniknutým škodám boli už uskutočnené v Spojenom kráľovstve. Vo Francúzsku bola navrhnutá
16
reforma deliktuálneho práva, ktoré už viac ako dve storočia nezaznamenalo väčšie zmeny.
4.1

ANGLICKÉ PRÁVO – COMPENSATION ACT 2006

Základ anglickej koncepcie zodpovednosti za škodu spôsobenú nesprávnym postupom pri
výkone profesie (professional negligence) spočíva v osobitej skutkovej podstate civilného deliktu (tort)
označovanej ako negligence (nedbanlivosť), ktorá do určitej miery nahrádza generálnu klauzulu
deliktnej zodpovednosti za škodu. Negligence je jedným z inštitútov označovaných ako torty, pod
ktorými rozumieme prostriedky súkromnoprávnej ochrany pred porušeniami práva. Tieto inštitúty v
14

Švestka, J. Spáčil, J. Škárová, M. – Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník I. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, s. 1079.
Vojčík, Peter.: Občianske právo hmotné II. 2008 Košice, ISBN 978-8070-977-255, s. 241
Pozri napríklad rozhodnutie Court of Appeal vo veci Poppleton v Trustees of The
Portsmouth Youth Activities Committee [2008] EWCA Civ 646. V prípade sa 25 ročný zle odhadol svoje schopnosti a spadol z umelej
skaly.
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sebe obsahujú tak materiálne ako aj procesné zložky, v dôsledku ktorých je sťažené ich prirovnanie ku
klasickým kontinentálnym skutkovým podstatám deliktuálnej zodpovednosti za škodu. Vo všeobecnosti
môžeme povedať, že zodpovednosť na základe negligence je daná, ak sú splnené nasledovné znaky:
- existencia povinnej starostlivosti voči poškodenej osobe (duty of care),
- porušenie povinnosti starostlivosti,
- vznik škody a
17
- kauzalita medzi porušením povinnosti a vznikom škody.
Súčasná anglická právna prax je podľa pravidelne opakujúcich sa vyjadrení konfrontovaná s
tzv. „kompenzačnou kultúrou“ (Compensation culture), ktorá viedla k zvýšeniu počtu sporov o náhradu
škody. Takýto trend sa samozrejme prejavil aj v oblasti zodpovednosti za škodu spôsobenú
nesprávnym profesijným postupom (professional negligence. Na tento trend reagovala v roku 2006 aj
anglická legislatíva vydaním Kompenzačného zákona (Compensation Act 2006 – ďalej len CA 2006).
Pozri napríklad stanovisko Lorda Denninga vo veci Miller v Jackson [1977] QB 966.
4.2

FRANCÚZSKE PRÁVO – AVANT-PROJECT CATALA

Základným stavebným kameňom francúzskeho deliktuálneho práva je súhra dvoch článkov
francúzskeho občianskeho zákonníka (Code Civile– ďalej len CC), ktoré formou všeobecných klauzúl
bez bližších definičných znakov určujú základný režim zodpovednosti. Každý je zodpovedný nielen za
škodu spôsobenú svojím konaním, ale aj nedbanlivosťou alebo ľahkovážnou činnosťou .Podľa klauzuly
článku 1382 CC je každý, kto svojou vinou spôsobí škodu druhému, povinný túto škodu nahradiť. Podľa
článku 1383 CC je každý zodpovedný nielen za škodu spôsobenú svojím konaním, ale aj
nedbanlivosťou alebo ľahkovážne. Strohá právna úprava je ďalej doplnená článkami 1384 –1386, v
ktorých je upravená zodpovednosť za škodu spôsobenú inými osobami, vecami alebo zvieratami. V
súčasnosti prebiehajú práce na kodifikovaní doterajšej judikatúry a modernizácie článkov 1832 až 1836
CC v rámci reformy súkromného práva. Návrh reformy bol spracovaný komisiou akademikov, ktorú
viedol prof. Pierre Catala (tzv. Avant-project Catala)12 a bol preložený do viacerých jazykov. Návrh
reformy záväzkového práva bol prerokovaný v roku 2005 a bol prijatý. Nová úprava deliktuálneho
práva by mala byť koncentrovaná do článkov 1340 – 1386. Z uvedeného jasne vyplýva, že rozsah
deliktuálnych predpisov má byť podstatne rozšírený. Navrhovaná právna úprava má na viac do Code
Civile inkorporovať aj doterajšiu osobitnú úpravu prísnej zodpovednosti za dopravné nehody, nateraz
18
upravenú v osobitnom zákone Loi Badinter.
Oproti doterajšiemu vyjadreniu tak síce dochádza k
spresneniu, uvedené spresnenie však nepredstavuje podstatnejší pokrok, resp. reformu, ale iba
19
kodifikovanie doterajšej rozhodovacej praxe a doktríny. Každý je povinný nahradiť škodu, ktorá vznikla
akýmkoľvek zavineným protiprávnym stavom (faute). Zavineným protiprávnym stavom je porušenie
pravidla správania sa ustanoveného zákonom alebo nariadením alebo porušenie všeobecnej miery
starostlivosti a opatrnosti.
5.

POROVNANIE RAKÚSKEHO A ČESKÉHO PRÁVNEHO PORIADKU

Pri porovnaní celkového prístupu k danej problematike je nutné vychádzať najprv z
legislatívnych prístupov k náhrade škody. Oba právne poriadky umožňujú poškodenému žiadať od
škodcov náhradu právne relevantnej škody, vzniknutej za stanovených podmienok. Základnými druhmi
náhrad, ktoré môže poškodený z titulu náhrady škody žiadať, sú náhrada skutočnej škody a náhrada
ušlého zisku. Rakúska právna úprava obsahuje aspoň všeobecnú definíciu pojmu "škoda" i "ušlý zisk".
Pojem škoda je v rakúskom občianskom práve chápaný široko. Legálnu definíciu nájdeme v ustanovení
§ 1293 ABGB, ktoré rovnako ako slovenské právo rozlišuje škodu skutočnú (positiver Schade) a ušlý
zisk (entgangener GEWINN). Škodou sa rozumie rozdiel od českej úpravy as ňou súvisiace judikatúry
nielen škoda na veciach, majetku a na zdraví človeka, ale aj nemajetkovej škody, ako je urážka na cti,
zásah do duševného vlastníctva alebo duševnej integrity človeka, bolesti spojené so škodou na zdraví,
zníženie spoločenského a pracovného uplatnenia a ďalej negatíva vyplývajúce pre poškodeného v
dôsledku poškodenia alebo zničenia veci, ku ktorej mal osobitné citové puto. Český právny poriadok
túto legálnu definíciu pojmu "škoda" ani "ušlý zisk" neobsahuje, legálna definícia je preto nahradená
20
doktrinálnymi vymedzeniami, spresnená ustálenou judikatúrou. V základných charakteristikách oboch
foriem škody sa česká i rakúska
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Pozri napríklad stanovisko Lorda Denninga vo veci Miller v Jackson [1977] QB 966
Pozri bod 9 dôvodovej správy – Explanatory Notes to Compensation Act 2006,
2006 Chapter 29, bod 9. Prístupné na: http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2006/en/ukpgaen_20060029_en_1
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ZWEIGERT, K., KÖTZ, H.: Introduction to Comparative Law. 3. Ed. Oxford : Clarendon Press, 1998, s. 617
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O. Švestka, J. Škárová, M. Občanský zákoník. Komentář. 9. vydání. Praha: C. H. Beck, 2004, s. 587.
18

- 325 -

právna teória zhodujú. Pozitívne (skutočná) škoda je strata na majetku, ktorý už poškodenému patrí a
patril, či na právach už existujúcich. Naproti tomu je ušlý zisk to, čo by poškodený pravdepodobne
získal, keby ku škodovej udalosti nebolo došlo. Rakúske súdy dospeli k záveru, že ujma na majetku
21
predstavuje nielen stratu na aktívach, ale aj každý vzrast pasív. V rakúskom práve je rozlíšenie
skutočnej škody a ušlého zisku podstatne, dôležitejšie než v Českej republike, kde ide o otázku skôr
teoretickú, nemajúc pre uplatnenie nároku na náhradu škody veľký význam. ABGB totiž viaže obsah a
rozsah náhrady škody (Interesseersatz) na mieru zavinenia. Buď bude hradená len skutočná škoda
alebo aj ušlýzisk. Rakúska všeobecná právna úprava náhrady škody v rámci súkromného práva
vychádza zo značne komplexnej úpravy obsiahnutej v ABGB. Z hľadiska rôznych druhov zavinenia
22
umožňuje rakúsky právny poriadok náhradu rôzneho rozsahu škody. Súčasný český právny poriadok
priznáva zásadne vždy rovnaký rozsah náhrady škody a to ako skutočnú škodu tak ušlý zisk. Rozsah
náhrady škody všeobecne vymedzujú oba právne poriadky iba zodpovednosťou škodcov a tiež v
prípade škody spôsobenej na veci, pričom tak činí v podstate rovnakým spôsobom. Český právny
poriadok však vo vzťahoch podriadených režimu Obch. Z. obmedzuje rozsah škody navyše jej
predvídateľnosti. Ďalšou veľmi podstatnou skutočnosťou ovplyvňujúcou celkový prístup k právu na
náhradu škody je kvalitatívna a kvantitatívna úroveň judikatúry, predovšetkým tej publikované.
Judikatúra ako v ČR tak v Rakúsku síce záväzná nie je, právo na náhradu škody však rovnako
značným spôsobom dotvára, preto judikatúra v prípade práva na náhradu škody predstavuje jeden zo
zásadných činiteľov. Čo sa týka rakúskej judikatúry, rakúske ministerstvo spravodlivosti publikuje
značné množstvo súdnych rozhodnutí. Jedná sa síce v drvivej väčšine len o rozhodnutia Najvyššieho,
Ústavného súdu a Správneho súdu, sú však bezplatne prístupné elektronickou formou, pričom sú
publikované dôležité rozhodnutia Najvyššieho súdu už od roku 1900, aj keď do roku 1950 iba tie
najvýznamnejšie. Ako už bolo uvedené vyššie, rakúska judikatúra je vedená podľa právnych viet, ktoré
sú dosť kvalitne spracované, čo značne uľahčuje orientáciu. Rakúsky Najvyšší súd sa tiež viac
vyjadruje ku skutkovým otázkam, aj keď rovnako ako Najvyšší súd SR rieši otázky právne. Situácia v
ČR je značne odlišná, aj keď k určitým posunom voči dobám skorším už došlo. V súčasnej dobe sú
bezplatne elektronickou formou zverejňovaná iba rozhodnutie Ústavného súdu a tiež rozhodnutie
Najvyššieho súdu vydané od roku 2000. Prístup k predchádzajúcej judikatúre je možný iba v listinnej
podobe, ak rozhodnutie bolo publikované v niektorej z úradných zbierok alebo prostredníctvom
platených súkromných zbierok. Rakúska judikatúra za skutočnú škodu považuje okrem toho, čo sa
podľa českej judikatúry považuje za skutočnú škodu, t.j. peniazmi vyjadriteľné zmenšenie majetku
poškodeného, i všetok majetkový prospech, ktorý poškodený v dôsledku škodovej udalosti
nenadobudol, hoci by ho určite nebyť škodnej udalosti nadobudol alebo hoci na tento majetkový
prospech má právny nárok. Česká judikatúra pri vymedzení pojmu "ušlý zisk" zotrváva na stanovisku,
že ušlý zisk musí byť preukázaný s pravdepodobnosťou blížiacou sa istote. Podľa rakúskej judikatúry
možno ušlý zisk požadovať aj v prípade, že tento zisk je obvyklého behu vecí očakávaný a že sa jedná
o zisk pravdepodobný, nemusí však byť preukázaný s pravdepodobnosťou blížiacou sa za bežného
uvažovania istote, nesmie sa však jednať o zisk úplne hypotetický. Ako v rakúskej tak ani v česká
judikatúre nemožno nájsť všeobecnú odpoveď na otázku, či požadovaná náhrada škody či ušlého zisku
je nereálna alebo len hypotetická. V judikatúre oboch krajín možno nájsť mnoho rozhodnutí, ktoré
nepochybne stanovuje, že nárok na náhradu škody možno v mnohých prípadoch uplatňovať len do
určitej výšky. V prípade ušlého zisku je tomu inak. Výška ušlého zisku je stanovená len v prípade
uplatňovania ušlého zisku formou abstraktné škody na základe pravidiel viažucich sa ku kúpnej zmluve.
Pri uplatňovaní konkrétneho ušlého zisku závisí vždy na dôkladnom posúdení každého jednotlivého
prípadu. V judikatúre možno síce nájsť rozhodnutie, ktorá všeobecne nedovoľujú požadovať náhradu
ušlého zisku z taxatívne uvedených dôvodov, v týchto prípadoch sa väčšinou jedná o nedostatok
príčinnej súvislosti medzi protiprávnym konaním a škodou, alebo sa jedná o prípady ušlého zisku, kedy
nie je stanovená zodpovednosť žiadneho škodcu. Otázka predvídateľnosti vzniku škody, tak ako ju
vyžaduje české obchodné právo na určenie rozsahu náhrady škody bola pravdepodobne zamýšľaná
ako čiastočná ochrana pred prílišne úzkostlivým konaním v rámci obchodnoprávnych vzťahov. Výklad
tohto ustanovenia, ako ho podal Najvyšší súd ČR vo vyššie uvedenom rozhodnutí, však ide nad rámec
tejto ochrany. Vyššie uvedený výklad stanovuje poškodenému ďalšiu povinnosť, a to preukázanie, že
škodca mohol a mal predpokladať nielen vznik škody v patričnej výške, ale aj okolnosť, za ktorej k
23
prípadnej škode dôjde.
Rakúska judikatúra síce k podmienke predvídateľnosti škody tiež dospela,
týka sa však iba ušlého zisku, a to len otázky vzniku škody v tejto forme. Za takmer zhodné možno
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Koziol, H., Welser, R. Grundriß des bürgerlichen Rechts. Band I, Allgemeiner Teil und Schuldrecht, 2. Auflage, Wien:Manzsche
Verlags- und Universitätsbuchhandlung, 1971, s. 179.
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Rabofsky, E. Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch und Arbeitsvertragsrecht. 4. Auflage. Wien: Verlag des
Österreichischen Gewerkschaftsbundes, 1987, s. 363.
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Knappová, M. – Švestka, J. – Dvořák, J. a kol. Občanské právo hmotné 2. 4. vydání. Praha: ASPI, a.s., 2005, s. 451.
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považovať obmedzenie náhrady škody respektíve ušlého zisku z dôvodu, že dosiahnutie zisku by bolo
možné iba spôsobom odporujúcim zákonu.
6.

Záver

V tejto práci som sa snažil vymedziť pojem škody, ujmy. Sústredil som sa v úvode na historické
aspekty vývoja týchto pojmov. Jadro práce tvorila súčasná právna úprava, na podklade niekoľkých
rozhodnutí Najvyššieho súdu, Ústavného súdu Slovenskej republiky. Poslednú časť tvorila polemika
nad porovnaním týchto pojmov, a jednotlivých faktických okolností v Európskom priestore.
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VÝZNAM ODÔVODNENIA V ROZSUDKU
Juraj Gedra
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Problematika odôvodnení rozsudkov začína byť v dnešnej dobe pomerne pertraktovanou
témou v odborných ako ja vo verejných kruhoch vzhľadom na to, že kvalita súdnych rozhodnutí v SR
neraz vyvoláva nie len u sporových strán množstvo otázok a zamyslení. Samozrejme bezprostredne
kvalita odôvodnení rozsudkov súdov súvisí aj s rýchlosťou vymožiteľnosti práva na Slovensku, čo
začína byť veľkou tému už aj na politickej úrovni. Aj práve z týchto dôvodov sa budem venovať vo
svojom článku kde a ako hľadať cestu k skvalitneniu vyhotovovania odôvodnenia.
Kľúčové slová: rozhodnutie, odôvodnenie, kvalita, právna istota, sudca.
Abstract: The issue of justification of the judgments is becoming nowadays quite pertracted theme in
professional as well as in public circles, given that the quality of judicial decisions in Slovakia often
causes not only for the parties a lot of questions and thoughts. Of course quality of justifications is
directly related to judgments of courts and law enforcement in time in Slovakia, which is becoming a big
issue already at the political level. Even just for these reasons I will discuss in his article, where and
how to find the way to improve the quality of preparation of justification.
Keywords: decision, reasoning, quality, legal certainty, the judge.

Rozhodnutie súdu odráža svojím obsahom stupeň jeho vecnej správnosti, úroveň a kultúrnosť
občianskeho súdneho konania v konkrétnej veci, ako aj kvalitu práce sudcu a súdnej kancelárie.
Hovoríme o dôležitej verejnej listine, ktorá je mnohokrát podkladom pre exekúciu, či výkon rozhodnutia,
ale tiež návodom na konanie občanov, či precedensom pre ďalšie obdobné prípady. Sprístupnenie
súdnych rozhodnutí na internete je s odstupom času určite hodnotené pozitívne, avšak donútilo nás to
zamyslieť sa nad formou a kvalitou písomného prejavu našich rozhodnutí a to predovšetkým
odôvodnení.
Súdne rozhodnutie predstavuje základný procesný úkon súdu, postavený na ústavnoprávnom
princípe rozhodovacieho oprávnenia súdu autoritatívne určiť. Čo je v danom konkrétnom prípade právo
a ako sa subjekty práva majú správať. V rozhodovaní súdov sa najfrekventovanejšie prejavuje funkcia
civilného procesu a to spravodlivá ochrana práv a oprávnených záujmov účastníkov a výchova na
1
zachovávanie zákonov, čestné plnenie povinností a úcta k právam iných osôb .
Tvorbu a formu súdnych rozhodnutí tohto času upravujú ustanovenia §36,152 až 157,§162 ods.
3 a § 167OSP,. Osamej veci rozhoduje súd rozsudkom, ktorý z formálneho hľadiska v zmysle §157
ods. 1 OSP pozostáva zo záhlavia, výroku, odôvodnenia a poučenia. Vychádzajúc z nadpisu môjho
príspevku, budem sa venovať len odôvodneniu ako jednej z najdôležitejších častí rozsudku podľa
môjho názoru.
Odôvodnenie rozsudku je tá časť rozsudku, ktorá síce sama osebe právoplatnosť nenadobúda,
avšak je veľmi významná z hľadiska presvedčivosti, logickej konzistentnosti a preskúmateľnosti
súdneho rozhodnutia. Práve v odôvodnení súdneho rozhodnutia sa prejavuje výchovná funkcia
civilného súdneho konania a v jeho presvedčivosti i spravodlivá ochrana práv a oprávnených záujmov
2
účastníkov.
Dostatočné a presvedčivé odôvodnenie rozhodnutia je v demokratickom právnom štáte
základnou podmienkou legitimity každého rozhodnutia súdu. Iba ak je rozhodnutie súdu dostatočne,
racionálne a presvedčivo odôvodnené, má verejná moc morálne právo vynucovať jeho rešpektovanie a
adresáti rozhodnutia majú morálnu povinnosť ho rešpektovať. Ak súd takto nedokáže odôvodniť svoje
rozhodnutie, jeho rozhodnutie sa javí ako svojvoľné – teda neobhájiteľné, prijaté bez opory v práve a
3
nelegitímne.
Pre právnu istotu občanov o čo v konečnom dôsledku ide, aby účastník konania, či už civilného
alebo trestného konania mal istotu v to, že jeho vec bude spravodlivo a predvídateľne posúdená a v
rozsudku budú jasne uvedené dôvody, prečo bolo práve takto v danej veci rozhodnuté. Nedostatočne
zdôvodnené rozhodnutie vytvára priestor pre rôzne špekulácie o možnom ovplyvnení sudcu druhou
1
2
3
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stranou alebo treťou osobou, o podplácaní, korupcií a pod. Ak je rozhodnutie dostatočne zdôvodnené,
je potom pre strany v spore, ale aj pre tretie osoby, presvedčivé, a v konečnom dôsledku pôsobí na
účastníkov tak, že ho budú, pravdepodobne, aj dobrovoľne rešpektovať. Naopak, mohli by sme
povedať, že v priamej úmere s nedostatočným zdôvodnením, účastníci potom následne automaticky
podávajú a využívajú všetky možné opravné prostriedky, čím je súdivosť v našej krajine vyššia a súdne
spory trvajú v konečnom dôsledku podstatne dlhšie. A takisto platí, že sudca má dať do zdôvodnenia
svojho rozsudku všetko, potom nie je potrebné (inak ani etické), aby svoje rozhodnutie nejako
vysvetľoval či komentoval, malo by tam byť jednoducho všetko potrebné.
V právnom štáte zohrávajú kľúčovú úlohu súdy, ktorých úlohou je byť strážcami dodržiavania
zákonov, ústavy a základných práv. Súdy sú pri svojom rozhodovaní nezávislé od zákonodarnej aj
výkonnej moci a sú nezávislé aj od výsledku demokratických volieb. Ani ich legitimita a autorita nie je od
demokratických volieb priamo odvodená. Logicky tu preto vyvstáva mnohokrát v dejinách položená
otázka, kto bude „strážiť“ samotných strážcov zákonov a ústavy. Teória demokracie na túto otázku
odpovedá tým, že súd musí byť vzorovým príkladom tzv. deliberatívnej inštitúcie. Znamená to, že musí
v prvom rade dôkladne zvažovať a posudzovať všetky argumenty a protiargumenty a v druhom rade
4
musí verejne uvádzať dostatočné a presvedčivé dôvody pre svoje rozhodnutia.
Možnosť odbornej i širokej verejnosti posudzovať odôvodnenia rozhodnutí súdov a argumenty
použité v týchto odôvodneniach, diskutovať o nich a prípadne ich aj kritizovať, je jediný možný spôsob
5
kontroly súdov a teda aj „stráženia strážcov“.
Písomné odôvodnenie rozsudku pre účastníka mnohokrát vystupuje do popredia viac ako
samotný výrok, aj keď ten je z hľadiska práva a účinkov rozsudku rozhodujúci. Rozsudok sudcu
konkrétnej veci môže totiž citeľne zasiahnuť do osobných, rodinných, či majetkových vzťahov občanov.
Mnohokrát môže ísť o dôsledky, ktoré ponesie na celý život. Musí teda ísť zo strany nie len sudcu, ale
aj súdnej kancelárie o taký prístup k jeho vyhotovovaniu, aby zodpovedal snahe o dosiahnutie
maximálnej správnosti a spravodlivosti. Požiadavka skutočne kvalitného odôvodnenia je aj zárukou
a poistkou proti svojvôli sudcu pri rozhodovaní vo veci. Z judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva
je tiež zrejmé, že odôvodnením súdneho rozhodnutia, a teda výkonom sudcovskej činnosti možno
v niektorých prípadoch dokonca zasiahnuť do osobnostných práv účastníka konania.(napr. rozsudok
Adolf proti Rakúsku z 26.3.1982, séria A č. 49, s 17-19 ods. 39). Preto predpokladom presvedčivosti
súdneho rozhodnutia musí byť zodpovedný prístup k jeho tvorbe s vedomím úplnej znalosti riešenia
veci na strane jednej a zároveň k rešpektovaniu práv a mnohokrát citlivých záujmov účastníkov
6
konania na strane druhej.
Cieľom tohto článku nie je hovoriť o tom, prečo má byť odôvodnenie rozsudku stručné, jasné
a výstižné, tak ako to vyžaduje Občiansky súdny priadok v §157 ods. 2., i keď určite hovoríme
o dôležitých kritériách.
Pri čítaní publikovaných rozhodnutí ale aj pri vnímaní tém odborných debát som si uvedomil, že
rôznorodosť rozsudkov, a to nie len formálnu či štylistickú, ale najmä obsahovú nie je možné poprieť.
Keďže predovšetkým rozsudok je individuálnym prejavom mysle a produktom práce sudcu, je pravdou,
že nemôže byť ani v tej istej právnej veci nikdy rovnaký. Napriek tomu však musí daný konkrétny
rozsudok, čiže meritórne rozhodnutie súdu vo veci spĺňať kritéria a účel stanovený zákonom. Nemôže
byť iba prejavom ľudovej tvorivosti jeho autora. Každé rozhodnutie súdu totiž predstavuje autoritatívny
prejav vôle štátneho orgánu súdnej moci, a preto aj jeho formálna podoba musí tomu svojou úrovňou
7
zodpovedať, najmä ak má slúžiť k už uvedenému cieľu.
Nie všetky publikované rozhodnutia by však vyhovovali náročným kritériám, ktoré by sme si mali
klásť pri ich tvorbe.
V praxi sa však v odôvodnení súdnych rozhodnutí stále možno stretnúť s viacerými
nedostatkami. Stáva sa, že v odôvodnení súd často krát iba popíše skutkový stav prípadu, odcituje
ustanovenia právneho predpisu a následne konštatuje, že z uvedených ustanovení „vyplýva“ určitý
záver, často uvedené v znení „a preto súd rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia“. Z
rozhodnutia však vôbec jasne nevyplýva, prečo sudca aplikoval citované ustanovenie právneho
predpisu a prečo ho v konkrétnom prípade použil práve týmto spôsobom.
Ďalším problémom je nekonzistentnosť rozhodovania súdov. Nielen rôzne súdy toho istého
stupňa, ale dokonca aj rôzne senáty toho istého súdu rozhodujú v podobných prípadoch rozdielne,
alebo často neodôvodnia, prečo sa odklonili od ustálenej judikatúry. Rozhodnutia súdov bývajú aj
vnútorne rozporné, kedy súd v odôvodnení rozhodnutia uvádza argumenty, ktoré si navzájom odporujú,
4
FEREJOHN, J. – Pasquino, P.: Deliberative Institutions. Dostupné na
http://igs.berkeley.edu/programs/seminars/ppt/papers/deliberative_institutions.pdf
5
Wilfing, P. Kvalitatívne požiadavky na odôvodnenie súdneho rozhodnutia.Via iuris, 2011, str. 3
6
TÓTHOVÁ, M. Tvorba a forma rozsudku súdu prvého stupňa v občianskoprávnych veciach. Justičná revue, 2007,č. 6-7, roč.59,
str.881
7
TÓTHOVÁ, M. Tvorba a forma rozsudku súdu prvého stupňa v občianskoprávnych veciach. Justičná revue, 2007,č. 6-7, roč.59, str.
879
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prípadne súd uvádza zmätočné či nezrozumiteľné argumenty alebo argumenty, ktoré vôbec nie sú pre
konkrétny právny problém relevantné. Napokon nie je zriedkavosťou, že sa súdy vôbec nezaoberajú
pre vec významnými argumentmi, ktoré prednesú účastníci konania, alebo sa súdy nezaoberajú
ústavnými aspektmi prípadu a povinnosťou vykladať ustanovenia právnych predpisov v súlade s
ústavnými princípmi. Súdy pri výklade práva (najmä pri výklade neurčitých právnych pojmov
pripúšťajúcich rôzny výklad) nevykonávajú váženie konkurujúcich ústavných princípov, resp. z ich
8
rozhodnutí nie je zrejmé, ako tieto princípy vážili, ktorý ústavný princíp prevážil a prečo.
Z dôvodu, že v súdnych rozhodnutiach sa vyskytujú vyššie uvedené nedostatky, je dôležitou
otázkou, aké požiadavky na argumentáciu v rozhodnutí súdu stanovuje judikatúra Ústavného súdu SR
a Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej „Európsky súd“), a teda aké sú ústavné požiadavky na
9
argumentáciu v súdnom rozhodnutí.
V praxi má význam hľadať odpoveď na túto otázku najmä preto, že Ústavný súd SR má
právomoc preskúmavať ústavnosť rozhodnutí všeobecných súdov. Ústavný súd SR už vydal mnoho
rozhodnutí, ktorými zrušil rozhodnutia všeobecných súdov z dôvodu, že boli nedostatočne odôvodnené,
a tým porušili základné právo na spravodlivý proces podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy SR.
Podobne Európsky súd mnohokrát vyslovil porušenie práva na spravodlivý proces podľa čl. 6
ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej „Dohovor“) z dôvodu, že
rozhodnutie vnútroštátneho súdu neobsahovalo dostatočné odôvodnenie. Keďže podstatu odôvodnenia
súdneho rozhodnutia tvoria argumenty, ktorými súd podopiera svoj záver, požiadavky na
odôvodnenie súdneho rozhodnutia sú vlastne požiadavkami na argumentáciu v odôvodnení
súdneho rozhodnutia. Z tejto skutočnosti vyplýva, že Ústava SR v čl. 46 ods. 1 a Dohovor v článku 6
ods. 1 implicitne zahŕňajú pravidlá, ktoré musí argumentácia súdu v odôvodnení súdneho rozhodnutia
10
splniť, aby bola v súlade s Ústavou SR a Dohovorom.
V náleze sp. zn. IV. ÚS 108/2010 Ústavný súd SR uviedol: „Ústavný súd v rámci svojej
rozhodovacej činnosti už vyslovil, že k imanentným znakom právneho štátu patrí neodmysliteľne aj
princíp právnej istoty (napr. PL. ÚS 36/95), ktorého súčasťou je tiež požiadavka, aby sa na určitú
právne relevantnú otázku pri opakovaní v rovnakých podmienkach dala rovnaká odpoveď (napr.
I. ÚS 87/93, PL. ÚS 16/95 a II. ÚS 80/99). Diametrálne odlišná rozhodovacia činnosť všeobecného
súdu o tej istej právnej otázke za rovnakej alebo analogickej skutkovej situácie, pokiaľ ju
nemožno objektívne a rozumne odôvodniť, je ústavne neudržateľná (m. m. PL. ÚS 21/00, PL. ÚS
6/04, III. ÚS 328/05). (…) Rozdiely v súdnych rozhodnutiach sú prirodzene obsiahnuté v každom
súdnom systéme, ktorý je založený na existencii viacerých nižších súdov s obmedzenou územnou
pôsobnosťou. Podľa názoru ESĽP je v rozpore s princípom právnej istoty, ktorý je zahrnutý v
niekoľkých článkoch dohovoru a tvorí jeden zo základných elementov právneho štátu, situácia, keď
najvyšší súd (ako zjednocovateľ rozdielnych právnych názorov) je sám zdrojom hlbokých a
trvalých inkonzistencií (m. m. Beian v. Rumunsko, Baranowski v. Poľsko). Rozporné právne názory
najvyššieho súdu na identické situácie sú tak v konečnom dôsledku spôsobilé podkopávať dôveru
verejnosti v súdny systém (m. m. Sovtransavto Holding v. Ukrajina, ESĽP).”
Z vyššie uvedených rozhodnutí Európskeho súdu a z judikatúry Ústavného súdu SR vyplýva, že
nedostatočné odôvodnenie súdneho rozhodnutia je porušením Ústavy SR a Dohovorom garantovaného
práva na súdnu ochranu a práva na spravodlivý proces. Keďže však všeobecné súdy často túto svoju
povinnosť opomínajú, na základe vyššie uvedených zistení a čiastkových analýz sa prikláňam ku
konštatovaniam a záverom Petra Wilflinga, právnika spolupracujúceho so združením VIA IURIS, ktorý
sa touto problematikou zaoberal.
Nazdávam sa, že úplne základnou požiadavkou a pravidlom pri vyhotovovaní odôvodnenia je,
že musí logicky vyplývať z právnej normy a prípadne ďalších úvah uvedených v rozhodnutí
(myšlienkových krokov resp. premís) a nesmie ísť o svojvôľu sudcu pri ich výklade, čo vyvoláva
u sporových strán nedôveru v súdne rozhodnutie a následne podnecuje účastníkov konania k opravným
prostriedkom, čiže opätovnému zaťažovaniu súdov tou istou vecou na viacerých úrovniach.
Nie menej dôležitým nárokom na odôvodnenie rozsudku v prípade, že existuje pochybnosť, či
konkrétny skutkový stav je jedným z prípadov, kedy možno aplikovať právnu normu (t.j. či možno
konkrétny skutkový stav podradiť pod hypotézu právnej normy), musia byť v rozhodnutí súdu uvedené
ďalšie myšlienkové kroky (úvahy), ktoré túto otázku vyjasnia, aby sa tak vylúčili akékoľvek pochybnosti
o správnosti použitej právnej normy. Najmä pri výklade a aplikácii neurčitých právnych pojmov (napr.
„hrubá nedbalosť“, „výnimočné okolnosti“, „zrejme bezúspešné uplatňovanie práva“, „verejný poriadok“,
„hrubá neslušnosť“, „dôvody hodné osobitného zreteľa“, „celkom zjavná neprimeranosť útoku“,
„hanobenie“) musí argumentácia súdu obsahovať dostatočný počet „myšlienkových krokov“ (úvah),
8
9

WILFING, P. Kvalitatívne požiadavky na odôvodnenie súdneho rozhodnutia.Via iuris, 2011, str. 5
WILFING, P. Kvalitatívne požiadavky na odôvodnenie súdneho rozhodnutia.Via iuris, 2011, str.7
WILFING, P. Kvalitatívne požiadavky na odôvodnenie súdneho rozhodnutia.Via iuris, 2011, str. 9
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ktoré zrozumiteľne a transparentne „premosťujú“ tieto neurčité pojmy s konkrétnymi skutkovými
situáciami, pretože aj nedostatočné objasnenie aplikácie normy s neurčitými právnymi pojmami, môže
vyvolávať nejasnosti odôvodnenia.
Možno je na vstúpenie si do svedomia sudcovského stavu skutočnosť, že v odbornej verejnosti
došlo k sformulovaniu pravidla, ktoré požaduje, aby si argumenty uvádzané súdom v súdnom
rozhodnutí navzájom neodporovali.
Samozrejme, že v právnej praxi nastávajú špecifické prípady, ktoré pri rozhodovaní vo veci
privedú súd k inému právnemu názoru. V takom prípade je súd povinný dôkladne zdôvodniť odklon od
svojho predošlého rozhodnutia v obdobnej veci, od ustálenej či publikovanej judikatúry, rozhodnutí
vyšších súdov alebo od názorov právnej vedy, najmä ak nimi argumentujú účastníci konania. Vtedy
hovoríme o veci zásadného právneho významu a teda povinnosti súdu si argumentačne ustáť svoj
nový právny názor uvedený v odôvodnení rozsudku.
Nebýva výnimkou, že sa súdy vo svojich odôvodneniach vyhnú niektorým argumentom, a práve
z toho dôvodu vzniklo pravidlo, kedy je súd povinný vyrovnať sa s argumentami účastníkov konania,
ktoré by mohli mať vplyv na rozhodnutie vo veci (a to vrátane ústavnoprávnych argumentov), teda
uviesť dôvody pre prijatie alebo odmietnutie týchto argumentov. Ak súd odmietne argument účastníka
konania, musí ho v odôvodnení rozhodnutia vyvrátiť alebo aspoň spochybniť. Iba samotné
konštatovanie, že argument účastníka konania je irelevantný, bez bližšieho zdôvodnenia, prečo si to
súd myslí, je neprípustným a svojvoľným spôsobom vyrovnania sa s argumentom, ktorý mnohokrát
vyvoláva u neúspešného účastníka pocit nedostatočného vyargumentovania súdneho rozhodnutia, čo
ho samozrejme motivuje k podaniu opravného prostriedku a teda opätovnému zaťaženia súdneho
systému, čomu sa chceme aj práve kvalitnými odôvodneniami súdnych rozhodnutí vyhnúť.
Posledné pravidlo sformulované odbornou verejnosťou spočíva v povinnosti odvolacieho súdu
vyrovnať sa so všetkými argumentmi, ktoré spochybňujú závery prvostupňového rozhodnutia (napr.
rozhodnutie Európskeho súdu vo veci Hirvisaari v. Fínsko). Aplikácia ustanovenia § 219 ods. 2
Občianskeho súdneho poriadku znejúceho, že „ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s
odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na konštatovanie
správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia“, teda musí byť taká, aby bolo rešpektované právo na
11
dostatočné odôvodnenie súdneho rozhodnutia.
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SPÔSOBILOSŤ NA PROTIPRÁVNE ÚKONY
Jana Mitterpachová
Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá spôsobilosťou jednotlivých osôb na protiprávne úkony ako jednej zo
zložiek právnej subjektivity. Nakoľko slovenský právny poriadok tento pojem osobitným spôsobom
nedefinuje, je tento právny inštitút odvodzovaný od zákonného vymedzenia spôsobilosti na práva
a povinnosti ako aj spôsobilosti na právne úkony s prihliadnutím na právnou teóriou ustálený pojem
protiprávneho úkonu. Osobitná pozornosť je venovaná deliktuálnej spôsobilosti fyzických a právnických
osôb predovšetkým s prihliadnutím na aplikáciu tohto právneho inštitútu ako jedného z predpokladov
uplatňovania zodpovednosti za škodu.
Kľúčové slová: Spôsobilosť na protiprávne úkony. Právna subjektivita. Protiprávny úkon.
Zodpovednosť za protiprávne úkony. Obmedzenie spôsobilosti.
Abstract: The article is considered with the capacity of the individual person for the unlawful act that so
as one part of the legal subjectivity. This term is not defined in the special way in the slovak legislation
so this legal institute is deducted from the legal definition of the capacity for the rights and duties as well
as capacity for the legal acts focusing the theoretically defined term of the unlawful act. Special regards
are addicted to the delictual capacity of the natural person and the legal entities especially focusing the
application of this institute as special prerequisite of the liability for damages.
Key words: Capacity for unlawful acts. Legal subjectivity. Unlawful act. Liability for unlawful acts.
Restriction of the capacity.
1

ÚVOD

Spôsobilosť na protiprávne úkony, ktorá sa nazýva tiež deliktuálna spôsobilosť, je popri
spôsobilosti byť účastníkom právnych vzťahov a spôsobilosti na právne úkony jednou zo zložiek
právnej subjektivity v súkromnom práve. Spôsobilosť na protiprávne úkony, ktorú môžeme
najjednoduchšie definovať ako spôsobilosť svojimi protiprávnymi úkonmi založiť svoju právnu
1
zodpovednosť , býva niekedy stotožňovaná so spôsobilosťou na právne úkony, napriek tomu vykazuje
táto spôsobilosť určité špecifické črty.
Napriek tomu, že právne základy a rozpracovanie tejto spôsobilosti bývajú popri spôsobilosti na
právne úkony mimo rámca záujmu skúmania, je potrebné túto spôsobilosť skúmať v prípade aplikácie
práva pri protiprávnych úkonoch, predovšetkým v prípade aplikácie inštitútu zodpovednosti za škodu.
2

PROTIPRÁVNY ÚKON

Protiprávny úkon sa spolu s konštitutívnym rozhodnutím štátneho orgánu, právnym úkonom
2
a udalosťou považuje v teórii súkromného práva za právny dôvod vzniku právnych vzťahov.
Základom pre definovanie protiprávneho úkonu je určenie kategórie protiprávnosti. Tento pojem
definovala pomerne vyčerpávajúcim spôsobom vo svojich štúdiách prof. Knappová, podľa ktorej
„protiprávnosť je podľa nášho názoru rozpor správania ľudského s akoukoľvek právnou normou a nie je
teda zvláštna protiprávnosť občianskoprávna, administratívnoprávna, trestnoprávna atď. Nie je teda ani
možné, aby určité chovanie bolo v jednom právnom odvetví protiprávne a v inom v súlade s právom.
Iná je otázka, akú má protiprávne chovanie v jednotlivých právnych odvetviach resp. z hľadiska
3
jednotlivých zákonov relevanciu.“ Na základe toho je možné dospieť k záveru, že pojem protiprávnosti
je jednotný pre celý právny poriadok, nemožno ho teda redukovať ako protiprávnosť len v určitom
právnom odvetví. Rozdielom však budú následky, ktoré mu priznáva jednotlivé právne odvetvie, a teda
či daný úkon spĺňajúci pojmové znaky protiprávnosti bude v danom právnom odvetví vyvolávať určité
následky. Tu súčasne musíme poznamenať, že rozdiely sa vyskytujú už priamo pri stanovovaní
predpokladov spôsobilosti na protiprávne úkony.

1

Napríklad: Luby Š.: Základy všeobecného súkromného práva, s. 47: „Spôsobilosť na protiprávne konanie je schopnosť vlastným
konaním stať sa zodpovedným z protiprávneho konania.“
Knappová M.: Povinnost a odpovědnost v občanském právu, s. 97
3
Knappová M.: Povinnost a odpovědnost v občanském právu, s. 110
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Na základe zadefinovania kategórie protiprávnosti môžeme teda protiprávny úkon definovať ako
4
„voľné ľudské správanie, ktoré sa prieči objektívnemu právu“ , resp. správanie, ktoré je právom
5
zakázané (reprobované). Protiprávny úkon však „nie je pre definitionem zavinený, ale je to úkon, ktorý
6
sa objektívne prieči objektívnemu právu,“ čo by vylučovalo protiprávnosť pri konaniach priečiacich sa
objektívnemu právu, pri ktorých sa nevyžaduje zavinenie.
Protiprávnym „úkonom môže by ako aktívne správanie, t.j. konanie (napr. zničenie cudzej veci,
7
útok na telesnú integritu iného), tak i pasívne chovanie, t.j. opomenutie určitého chovania,“ čiže
konanie, ktorého dôsledkom je protiprávny úkon „môže byť komisívne (subjekt povinnosti sa choval ako
8
nemal) alebo omisívne (subjekt povinnosti sa nechoval ako mal).“ Profesorka Knappová vysvetľuje
jednotlivé vyššie uvedené zložky protiprávneho úkonu nasledovne:
„Povinnosť niečo konať teda porušuje subjekt povinnosti vtedy, ak v stanovenej dobe nekoná to, čo
konať mal, alebo ak to koná inak, ako to konať mal a to tým, že koná aliud, alebo že jeho konanie je
vadné. To sa týka ako dania (dare) tak i konania niečoho iného (facere v užšom zmysle). U nekonania
je situácia jednoduchšia: Tu neprichádza do úvahy ani omeškanie ani plnenie aliud ani vadnosť
splnenia; povinnosť non facere (bez rozdielu, či ommitere alebo pati) je porušená vtedy, ak povinný
9
vykonal to, čo konať podľa svojej povinnosti nemal.“ Môže ísť o úkony ako chcené, ale aj o úkony,
ktoré subjekt spôsobiť nezamýšľal, napriek tomu ich ako následok svojho konania spôsobí.
Protiprávnymi však „nie sú úkony, ktorými dochádza k výkonu práva, úkony vykonané v rámci
10
svojpomoci, pri nutnej obrane alebo v krajnej núdzi, pokiaľ nevybočujú zo zákonného rámca.“
Konkrétne v oblasti civilného práva sú dôsledkom takto opísaného protiprávneho úkonu právne
vzťahy, ktorými sú zodpovednosť za škodu, bezdôvodné obohatenie, zodpovednosť za vady
a zodpovednosť za omeškanie. Vo všeobecnosti môžeme záväzky z protiprávnych úkonov pomenovať
11
zodpovednostné právne vzťahy .
3

SPÔSOBILOSŤ NA PROTIPRÁVNE ÚKONY

Spôsobilosť na protiprávne úkony v oblasti súkromného práva predstavuje spôsobilosť byť
účastníkom zodpovednostných právnych vzťahov.
Vzhľadom na vyššie uvedené východiská pre určenie rozsahu a pojmu protiprávnosť musíme už
v úvode výkladu problematiky spôsobilosti na protiprávne úkony zdôrazniť, že prvým špecifikom oproti
spôsobilosti na právne úkony ako aj spôsobilosti na práva a povinnosti je skutočnosť, že protiprávnosť
nie je subjektívny, ale „je objektívny stav, ktorý je nezávislý na deliktnej spôsobilosti toho, kto povinnosť
12
porušil, a je tiež nezávislý na jeho subjektívnom vzťahu k výsledku, teda na jeho zavinení.“ Na
základe toho môžeme dospieť k záveru, že pojem „spôsobilosť na protiprávne úkony je teda, ako
vidieť, nepresný. Spôsobilosť k protiprávnym úkonom ako k úkonom, ktoré sa objektívne priečia právu,
má totiž každý. Nie každý občan však má spôsobilosť byť subjektom civilnej zodpovednosti v dôsledku
13
porušenia povinnosti vlastným zavineným protiprávnym úkonom.“
„Deliktná nespôsobilosť
v občianskom práve teda neznamená nespôsobilosť porušiť povinnosť, ale nespôsobilosť porušením
povinnosti vlastným úkonom (protiprávnym úkonom) spôsobiť pre seba vznik povinnosti novej, t.j.
povinnosti zodpovednostnej. V tomto zmysle je treba rozumieť výrazu nespôsobilosť na protiprávne
14
úkony resp. deliktná nespôsobilosť.“
Predmetom skúmania tejto problematiky teda nebude primárne skúmanie pozitívneho výpočtu
osôb, ktoré budú na protiprávne úkony spôsobilé, ale vymedzenie osôb a okolností, kedy táto
spôsobilosť bude u samotných osôb vykonávajúcich protiprávny úkon vylúčená a preberaná inými
osobami, ktorým túto povinnosť priznávajú právne predpisy.
V prípade nedostatku tejto spôsobilosti nie je možné, aby osoba, ktorá protiprávny úkon
spôsobila, bola za tento úkon zodpovedná, dôsledkom čoho je, že subjektom tejto spôsobilosti bude iná
osoba, ktorá sa popri resp. namiesto osoby, ktorá protiprávny stav spôsobila, stane povinnou niesť
následky jej správania.
Na rozdiel od spôsobilosti na právne úkony, táto problematika je právnymi predpismi upravovaná
výlučne čiastkovo, pričom v rozsahu, v akom nie je upravená môžeme jednotlivé aspekty výkladom
interpretovať z ustanovení o spôsobilosti na právne úkony. To je aj dôvodom, prečo podmienky pre
4
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dosiahnutie spôsobilosti na protiprávne úkony bývajú najčastejšie stotožňované s podmienkami pre
dosiahnutie spôsobilosti na právne úkony, napriek tomu, že nejde o úplne presné vymedzenie.
4

SPÔSOBILOSŤ NA PROTIPRÁVNE ÚKONU Z POHĽADU SPÔSOBILOSTI NA PRÁVA A
POVINNOSTI

Základný rámec, v ktorom sa pohybuje akákoľvek spôsobilosť, je spôsobilosť na práva
a povinnosti. „Spôsobilosťou na práva a povinnosti rozumieme spôsobilosť nadobúdať (mať) práva
a povinnosti v medziach, ktoré ustanovuje právny poriadok. Vyjadruje právom garantovanú možnosť
15
nadobúdať práva a povinnosti bez prejavenia vlastnej vôle, t.j. bez urobenia právneho úkonu.“
„Spôsobilosť na práva a povinnosti trvá počas celého života, nemožno ju odňať, nemožno ju ani
16
obmedziť.“ Na základe spôsobilosti na práva a povinnosti osoba nadobúda právnu subjektivitu, stáva
sa účastníkom právnych vzťahov a potenciálnym nositeľom práv a povinností. Ide o základné ľudské
právo v zmysle čl. 14 Slovenskej republiky základné ľudské právo a ako také je neodňateľné,
nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné.
Spôsobilosť na práva a povinnosti fyzickej osoby vzniká narodením a zaniká smrťou. Toto je
rovnako právom predpokladaný čas, kedy vzniká spôsobilosť na protiprávne úkony, a to predovšetkým
vzhľadom na charakteristiku protiprávneho úkonu ako objektívneho javu. Spôsobilosť na práva
a povinnosti právo priznáva aj nasciturovi, v prípade, ak sa dieťa narodí živé, táto skutočnosť však
z pohľadu spôsobilosti na protiprávne úkony nemá žiaden význam, nakoľko nasciturus nie je vo svojej
podstate schopný spôsobiť akýkoľvek protiprávny úkon. Pri zániku spôsobilosti na protiprávne úkony
však môžeme rovnako v plnom rozsahu brať za moment zániku tejto spôsobilosti nielen smrť
biologickú, ale v prípade, ak túto smrť nie je možné zistiť, aj smrť právnu – t.j. vyhlásenie za mŕtveho
s určením predpokladaného dňa, ktorý podľa dostupných informácii osoba neprežila.
V prípade, ak uznávame skutočnosť, že protiprávny úkon je objektívny jav, je podľa nášho
názoru pre skutočnosť, či určitá osoba má spôsobilosť na protiprávne úkony po splnení ďalších
podmienok práve táto spôsobilosť a rozhodujúcim okamihom pre vznik a trvanie spôsobilosti na
protiprávne úkony je práve vznik a existencia subjektu právnych vzťahov, a to i napriek stotožňovaniu
vzniku a existencie spôsobilosti na protiprávne úkony so spôsobilosťou na právne úkony.
Napriek tomu, že by bolo možné na základe vyššie dosiahnutého záveru, že spôsobilosť na
protiprávne úkony je vo svojej podstate z dôvodu protiprávneho úkonu ako objektívneho javu možné
stotožniť so spôsobilosťou na práva a povinnosti, nie je tomu tak.
5

SPÔSOBILOSŤ NA PROTIPRÁVNE ÚKONY A SPÔSOBILOSŤ NA PRÁVNE ÚKONY

„Spôsobilosťou na právne úkony rozumieme spôsobilosť vlastným konaním (vlastnými úkonmi),
ktoré je v súlade s právnymi normami, zakladať, meniť či rušiť právne vzťahy, t.j. nadobúdať, meniť
alebo strácať subjektívne práva (oprávnenia) a povinnosti. Ide o spôsobilosť konať s právnymi
17
dôsledkami.“ „Spôsobilosť na právne úkony predpokladá dosiahnutie právne relevantného stupňa
18
intelektuálnej a vôľovej vyspelosti osoby, ktorá má právny úkon urobiť.“ Na základe toho môžeme
povedať, že v prípade spôsobilosti na právne úkony je rozhodujúci mentálny stav danej osoby, ktorý
bude spravidla trvať po určitú ustálenú dobu. Naproti tomu spôsobilosť na protiprávne úkony, čiže
„deliktuálna spôsobilosť znamená vlastný správaním, ktoré môže spočívať v konaní alebo aj
v opomenutí (v nekonaní), ktoré je v rozpore s objektívnym právom byť zodpovedným za toto správanie
19
a znášať z toho vyplývajúce následky.“ V tomto prípade teda nie je dôležité, aby osoba mala takúto
spôsobilosť vo všeobecnosti, je však potrebné vždy pri každom protiprávnom úkone konkrétneho
subjektu skúmať, či táto osoba bola vzhľadom na všetky právom stanovené okolnosti pri danom
protiprávnom úkone spôsobilá na protiprávne úkony.
6

SPÔSOBILOSŤ NA PRÁVNE ÚKONY A PROTIPRÁVNE ÚKONY FYZICKÝCH OSÔB

Spôsobilosť na právne úkony v prípade fyzickej osoby vzniká v súlade s § 8 OZ v plnom rozsahu
plnoletosťou, ktorá sa nadobúda buď dosiahnutím 18 rokov veku alebo uzavretím manželstva pred
dosiahnutím tohto veku. Toto je aj moment, ktorý môžeme vo všeobecnosti za bežných okolností
považovať za okamih vzniku spôsobilosti na protiprávne úkony.

15
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Nakoľko Občiansky zákonník nepriznáva všetkým fyzickým osobám úplnú spôsobilosť na právne
úkony, zákon rozlišuje medzi obmedzením a pozbavením spôsobilosti na právne úkony. V spojení so
spôsobilosťou na protiprávne úkony je práve táto oblasť úpravy tá, ktorej je nevyhnutné venovať najviac
pozornosti, nakoľko okolnosti ovplyvňujúce spôsobilosť na právne úkony sú spôsobilé ovplyvniť aj
spôsobilosť na protiprávne úkony.
Obmedzenie a pozbavenie spôsobilosti upravuje § 10 Občianskeho zákonníka, ktorý umožňuje:
a) pozbaviť spôsobilosť na právne úkony, a to na základe rozhodnutia súdu v prípade trvalej duševnej
choroby, ktorá robí fyzickú osobu nespôsobilou robiť akékoľvek právne úkony a spôsobuje
20
nespôsobilosť na protiprávne úkony
b) obmedziť spôsobilosť na právne úkony, a to na základe rozhodnutia súdu v prípade, ak osoba nie je
schopná robiť niektoré právne úkony, a to na základe:
i) duševnej choroby, ktorá nie je len prechodná,
ii) nadmerného požívania alkoholických nápojov, omamných prostriedkov alebo jedov.
Pri obmedzení spôsobilosti súd ad hoc určí úkony, ktoré osoba môže alebo nemôže vo vlastnom
21
mene vykonať, a to buď pozitívnym alebo negatívnym výpočtom . Obmedzenie alebo pozbavenie
22
spôsobilosti pôsobí konštitutívne a má vždy účinky ex tunc odo dňa právoplatnosti rozhodnutia.
Osobitná právna úprava obmedzenia spôsobilosti na právne úkony je v občianskom zákonníku
stanovená pre maloleté osoby. Obmedzenie spôsobilosti na právne úkony pri osobe maloletej upravuje
§ 9 Občianskeho zákonníka tak, že „Maloletí majú spôsobilosť len na také právne úkony, ktoré sú
svojou povahou primerané rozumovej a vôľovej vyspelosti zodpovedajúcej ich veku.“ Nakoľko zákon
nestanovuje pre konkrétne vekové hranice, na ktoré je táto osoba spôsobilá ako to stanovoval napríklad
Občiansky zákonník č. 141/1950 Sb., je potrebné v každom konkrétnom prípade zisťovať ich rozumovú
a vôľovú vyspelosť a na základe objektívneho posúdenia zodpovedajúceho ich veku určiť či maloletý
bol alebo nebol spôsobilý na daný právny, ako aj protiprávny úkon. „Hľadiská pre stanovenie tejto
spôsobilosti treba chápať objektívne so zreteľom na rozumovú a vôľovú vyspelosť všeobecne
predpokladanú aj u iných maloletých určitého veku. Individuálne schopnosti nie sú z tohto hľadiska
23
relevantné.“
Okrem týchto obmedzení, ktoré majú trvalý charakter, však Občiansky zákonník pozná aj
takzvané dočasné obmedzenie spôsobilosti na právne úkony. Podľa § 38 ods. 2 Občianskeho
zákonníka „Takisto je neplatný právny úkon osoby konajúcej v duševnej poruche, ktorá ju robí na tento
právny úkon neschopnou.“ Právne úkony „môžu byť neplatné už z toho dôvodu, že boli urobené
v duševnej poruche, ktorá robí osobu na tento právny úkon neschopnou (§ 38 ods. 2), bez toho, aby
24
bolo treba, aby táto osoba bola pozbavená spôsobilosti na právne úkony.“ To znamená, že ide
o obmedzenie spôsobilosti na právne úkony, ktoré trvá po obmedzený čas v prípade, ak osoba vykoná
úkon v stave, kedy nie je schopná posúdiť následky svojho konania alebo ovládať svoje konanie. Táto
porucha sa skúma vždy pri každom posudzovanom úkone (alebo navzájom súvisiacich súboroch
úkonov) ako aj je potrebné skúmať, či osoba náhodou nekonala v tzv. jasnom okamihu.
V prvom rade môžeme pri hodnotení vzťahu týchto spôsobilostí môžeme povedať, že osoba,
ktorá má úplnú a žiadnou inou okolnosťou neovplyvnenú spôsobilosť na právne úkony, je spôsobilá aj
na protiprávne úkony.
Na druhej strane pri osobách, ktoré z nejakého dôvodu nemajú plnú spôsobilosť na právne úkony,
môžeme pri spôsobilosti na protiprávne úkony rozlíšiť dva základné typy:
a) v prípade, ak je protiprávny úkon dôsledkom právneho úkonu (protiprávnym úkonom je omeškanie,
vada, bezdôvodné obohatenie vyplývajúce z právneho úkonu), spôsobilosť resp. nespôsobilosť na tento
protiprávny úkon sa spravuje ustanoveniami o spôsobilosti na právne úkony (t.j. v prípade, ak osoba nie
je spôsobilá byť účastníkom zmluvy ohľadom určitého plnenia, nie je spôsobilá ani za vady plnenia,
nakoľko je taký právny úkon pre nedostatok spôsobilosti tejto osoby absolútne neplatný),

20
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b) v prípade, ak je protiprávny úkon dôsledkom protiprávneho správania, ktoré nemalo základ
v právnom úkone – teda ide o protiprávny úkon zo spôsobenej škody, v takomto prípade sa spôsobilosť
na tento úkon spravuje ustanovením § 422 Občianskeho zákonníka, a spôsobilosť na daný protiprávny
úkon sa skúma subjektívne voči konkrétnemu subjektu.
Podľa § 422 Občianskeho zákonníka môžu nastať nasledovné situácie, ktoré budú posudzované
vždy individuálne:
a) osoba s obmedzenou spôsobilosťou má spôsobilosť na protiprávny úkon z dôvodu, že vie ovládnuť
svoje konanie a posúdiť jeho následky, pričom obe tieto podmienky musia byť splnené kumulatívne
b) osoba s obmedzenou spôsobilosťou nemá spôsobilosť na protiprávny úkon, pretože nevedela
ovládnuť svoje konanie alebo posúdiť jeho následky, pričom v tomto prípade postačuje splnenie čo i len
jednej z podmienok.
V zmysle zaužívanej aplikačnej praxe môžeme ustáliť, že v zásade platí, že osoba, ktoré je
maloletá, nemá spôsobilosť na protiprávne úkony a osoba, ktoré je plnoletá spôsobilosť na protiprávne
úkony má. Na základe tohto však môže súd v konkrétnom prípade na základe znaleckého posudku
založiť aj zodpovednosť za protiprávny úkon takej osoby, ktorá spôsobilá na protiprávny úkon nie je.
Výnimkou tu je však napríklad situácia, kedy je maloletý osobou vo veku, kedy mu právny poriadok
priznáva určité práva – napríklad právo viesť určité typy osobných motorových vozidiel. V rozsahu
schopnosti a získanej spôsobilosti na vedenie takéhoto vozidla (získanie vodičského preukazu) je aj
maloletý, napriek tomu, že nemá úplnú spôsobilosť na právne úkonu zo zákona považovaný aj za
25
osobu, ktorá je spôsobilá na protiprávny úkon spôsobený v súvislosti s týmto oprávnením. V takomto
prípade teda nepôjde o zodpovednosť resp. spoluzodpovednosť v zmysle § 422 OZ, ale
o zodpovednosť prevádzkovateľa motorového vozidla v zmysle § 427 a nasl. OZ.
Na základe uvedeného ustanovenia rovnako platí, že v prípade, ak ide o maloletého alebo
osobu trpiacu duševnou poruchou, je potrebné, aby nad nimi vykonávala dohľad určitá osoba, ktorá je
26
povinná vykonávať náležitý dohľad . V spojení s rôznymi alternatívami zodpovednosti resp.
nezodpovednosti za protiprávny úkon bude teda za protiprávny úkon zodpovedať:
a) osoba s obmedzenou spôsobilosťou na protiprávne úkony spoločne a nerozdielne s osobou
vykonávajúcou dohľad, v prípade, ak sa v konkrétnom prípade preukáže, že za protiprávne úkony
zodpovedá a osoba vykonávajúca dohľad nepreukáže, že dohľad nezanedbala
b) osoba s obmedzenou spôsobilosťou na protiprávne úkony samostatne, ak sa v konkrétnom prípade
preukáže, že je spôsobilá na daný protiprávny úkon a osoba vykonávajúca dohľad preukáže, že dohľad
nezanedbala
c) osoba vykonávajúca dohľad v prípade, ak osoba s obmedzenou spôsobilosťou na protiprávne úkony
nie je spôsobilá na konkrétny protiprávny úkon, ak táto osoba nepreukáže, že dohľad nezanedbala
„Pod náležitým dohľadom treba rozumieť odstupňovaný dohľad, ktorý je primeraný v súvislosti
s okolnosťami týkajúcimi sa osôb, nad ktorými sa vykonáva dohľad. Pod náležitým dohľadom však
nemožno rozumieť taký dohľad, ktorý by bol za normálnych okolností vykonávaný neustále, nepretržite
a bezprostredne (na každom kroku), lebo v takom prípade by bola zákonom predpokladaná možnosť
27
zbavenia sa zodpovednosti podľa § 422 ods. 2 v podstate vylúčená.“
Osobou, ktorá je povinná vykonávať dohľad v zmysle tohto ustanovenia môžeme rozumieť rôzne
osoby. Pri maloletých sú to primárne rodičia, avšak napríklad v čase, kedy na základe zákona alebo
osobitných okolností rodičia nemôžu vykonávať dohľad, je to tretia osoba, ktorá má túto povinnosť
28
(napr. učiteľ počas povinnej školskej dochádzky, zdravotníci pri hospitalizácii, vedúci v tábore a pod.) .
Pri osobe obmedzenej v spôsobilosti na právne úkony však zo zákona opatrovník túto povinnosť nemá,
a v tomto prípade je potrebné vychádzať z okolností daného prípadu, a preto ak bude osoba postihnutá
duševnou poruchou v takej intenzite, že nad ňou bude vykonávaný dozor napríklad v špecializovanom
liečebnom zariadení, bude pri zanedbaní náležitého dohľadu spoluzodpovedať táto osoba.
V prípade deliktnej spôsobilosti existuje výnimka oproti spôsobilosti na právne úkony aj
v prípade osôb plne spôsobilých na právne úkony. Ide o ustanovenie § 423 OZ. Na základe § 38 ods. 2
25
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týmto vodičom pod 18 rokov vykonávať náležitý dohľad. Rovnako spôsobilosť maloletého na protiprávne úkony v pracovnom práve
vzniká tiež aj v prípade maloletých zamestnancov.
26
R 4/1970: „“Náležitým dohľadom“ podľa § 422 ods. 2 OZ nemožno rozumieť taký dohľad, ktorý by za normálnych okolností osoby
povinné dohľadom vykonávali stále, nepretržite a bezprostredne („na každom kroku“), lebo v takom prípade by bola zákonom
predpokladaná možnosť oslobodenia od zodpovednosti týchto osôb prakticky vylúčená. Pri úvahe o tom, či osoby povinné dohľadom
nezanedbali náležitý dohľad, treba vziať zreteľ aj na niektoré okolnosti týkajúce sa osoby podliehajúcej dohľadu (napr. vek, povahové
vlastnosti a celkové správanie sa maloletého dieťaťa)“.“ In: Vojčík P. a kol: Občiansky zákonník. Stručný komentár, s. 490
27
Vojčík P. a kol: Občiansky zákonník. Stručný komentár, s. 515
28
o rozsahu dohľadu nad maloletými pojednáva napríklad rozhodnutie R 4/1970 alebo R 43/2005; v prípade, ak je dieťa
v starostlivosti právnickej osoby (napr. škola, nemocnica), za spoluzodpovednou je právnická osoba, nie jej zamestnanec, ktorý
zodpovedá výlučne v zmysle pracovnoprávnych predpisov.
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OZ totiž osoba, ktorá koná v duševnej poruche, ktorá ju robí na tento úkon neschopnou, nie je
spôsobilá na právne úkony. Avšak v prípade, ak ide o osobu, ktorá sa sama dostane do stavu
momentálnej duševnej choroby vlastnou vinou, táto osoba zodpovedá za škodu, čiže je spôsobilá na
29
konkrétny protiprávny úkon – spôsobenie škody , a spolu s ňou aj ďalšie osoby, ktoré túto osobu do
tohto stavu úmyselne priviedli – ak také osoby existujú.
7

SPÔSOBILOSŤ PRÁVNICKÝCH OSÔB

Občiansky zákonník priznáva právnu subjektivitu aj právnickým osobám. „Právnická osoba ako
subjekt občianskeho práva je vykonštruovaný útvar (najmä združenie osôb a (alebo) majetku) vytvorený
v súlade so zákona alebo priamo zákonom, ktorý má svoju organizačnú štruktúru, názov, sídlo,
majetkovú zodpovednosť a spôsobilosť mať práva a povinnosti, ako aj spôsobilosť na právne úkony, má
svoj osobný štatút (národnosť) a koná prostredníctvom štatutárnych orgánov (ktorými sú vždy fyzické
30
osoby).“
„Právna subjektivita právnickej osoby nie je totožná so subjektivitou jej členov. Právnická osoba
je samostatnou osobou úplne odlišnou od osôb, ktoré sú jej členmi. Preto právnická osoba môže
31
nadobúdať a mať oprávnenia a povinnosti, ktoré nie sú oprávneniami a povinnosťami jej členov.“
Občiansky zákonník pri právnickej osobe výslovne nekonštatuje, že právnická osoba má právnu
subjektivitu, len hovorí v § 19 o tom, že spôsobilosť právnickej osoby nadobúdať práva a povinnosti
môže byť obmedzená len zákonom. Z toho teda a contrario vyplýva, že Občiansky zákonník priznáva
ako lex generalis každej právnickej osobe plnú spôsobilosť na právne úkony – čiže počas celej jej
existencie od vzniku, pokiaľ ustanovenia lex specialis neustanovia inak. To sa napríklad vzťahuje na
32
nemožnosť niektorých právnických osôb podnikať .
Súčasne, zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník dokonca ide ďalej, nakoľko v zmysle § 64
umožňuje priznať účinky aj právnym úkonom urobeným v mene právnickej osoby aj spätne, a to odo
dňa jej založenia v prípade, ak spoločníci alebo príslušný orgán spoločnosti konanie v mene spoločnosti
schváli do troch mesiacov od vzniku spoločnosti.
Občiansky zákonník v § 20 stanovuje, kto môže vykonávať za právnickú osobu právne úkony.
Zákon pri tejto právnej úprave rozlišuje dva okruhy osôb, ktoré sú oprávnené za právnickú osobu konať.
Jednak podľa odseku 1 „právne úkony právnickej osoby vo všetkých veciach robia tí, ktorí sú na to
oprávnení zmluvou o zriadení právnickej osoby, zakladacou listinou alebo zákonom (štatutárne
orgány).“ Okrem toho podľa odseku 2 „Za právnickú osobu môžu robiť právne úkony aj iní jej pracovníci
alebo členovia, pokiaľ je to určené vo vnútorných predpisoch právnickej osoby alebo je to vzhľadom na
ich pracovné zaradenie obvyklé. Ak tieto osoby prekročia svoje oprávnenie, vznikajú práva a povinnosti
právnickej osobe, len pokiaľ sa právny úkon týka predmetu činnosti právnickej osoby a len vtedy, ak ide
o prekročenie, o ktorom druhý účastník nemohol vedieť.“
Tieto ustanovenia rovnako upravujú aj rozsah spôsobilosti na protiprávne úkony, ktoré majú
jednotlivé právnické osoby, nakoľko nielen fyzické, ale aj právnické osoby sú v civilnom práve spôsobilé
na protiprávne úkony.
Nakoľko právnická osoba je osobitná entita, ktorá má od svojho vzniku spôsobilosť na práva
a povinnosti ako aj na právne úkony, ktoré nemožno obmedziť žiadnym úkonom súdu alebo iného
orgánu oprávneného rozhodovať o právach právnickej osoby, je nepochybné, že pokiaľ niektoré úkony
nevylučuje zákon, má právnická osoba v plnom rozsahu a nezníženú aj spôsobilosť na protiprávne
úkony. Príslušné právne predpisy pri každej právnickej osobe vyžadujú, aby štatutárny orgán, teda
osoba oprávnená konať za spoločnosť mala plnú spôsobilosť na právne úkony (napr. § 6 ods. 3
v spojení s § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 455/1991 Zb. v platnom znení, § 88 ods. 1 písm. f) zákona č.
513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, rovnako ide aj o predpoklad pri výkone
slobodných povolaní alebo pri osobitných činnostiach upravovanými osobitnými právnymi predpismi).
V prípade spôsobilosti právnických osôb býva niektorými právnymi predpismi spôsobilosť
právnických osôb, predovšetkým obchodných spoločností v zmysle obchodného zákonníka,
obmedzovaná v zmysle zásady ultra vires. Ide o zásadu, na základe ktorej má obchodná spoločnosť
spôsobilosť na právne úkony len v rozsahu predmetu jej činnosti. V súčasnosti sa táto zásada v našom
33
právnom poriadku neprejavuje , nakoľko v zmysle § 3 ods. 1 Obchodného zákonníka sú právne úkony
vykonané nad rámec možnej obchodnej činnosti tejto osoby (fyzickej či právnickej) platné, pričom
v odseku 2 súčasne v prípade takýchto protiprávnych úkonov priznáva tejto osobe aj spôsobilosť na

29

napr. R 24/1972
Vojčík P. a kol: Občiansky zákonník. Stručný komentár, s. 76
Vojčík P. a kol: Občiansky zákonník. Stručný komentár, s. 77
32
Napríklad politické strany podľa zákona č. 85/2005 Z.z., doplnkové dôchodkové spoločnosti podľa zákona č. 650/2004 Z.z.
33
Naposledy ju obsahoval § 18a zákona č. 109/1964 Zb. Hospodárskeho zákonníka
30
31
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protiprávne úkony, ktorú nesú súčasne táto (právnická) osoba (resp. osoba vykonávajúca podnikateľskú
činnosť), ako aj osoby, ktoré v jej mene a na jej účet takúto činnosť vykonávajú.
8

DÔSLEDKY NESPÔSOBILOSTI NA PROTIPRÁVNE ÚKONY

Na rozdiel od nespôsobilosti na práva a povinnosti, ktorej dôsledkom je skutočnosť, že právny
34
úkon nevznikne, ide to tzv. ničotný právny akt , právnym dôsledkom nespôsobilosti na právne úkony je,
že právny úkon je neplatný. Nakoľko však pri protiprávnom úkone ide o objektívny stav, nedostatok
spôsobilosti na protiprávne úkony spôsobí výlučne to, že za protiprávny úkon zodpovedá iná osoba ako
tá, ktorá ho spôsobila. Dôsledkom spôsobilosti na protiprávne úkony je totiž, ako bolo uvedené vyššie,
zodpovednostný právny vzťah, teda právny vzťah, ktorý vzniká z protiprávneho úkonu, ktorým
dochádza k porušeniu povinnosti:
a) zo zákona
b) z aktu aplikácie práva
35
c) zo zmluvy
Na základe tejto špecifikácie protiprávnych úkonov „zodpovednosť sa spravidla teoreticky (nie
36
vždy tiež legislatívne) triedi na zodpovednosť zmluvnú (kontraktnú) a deliktnú“. Presnejšie môžeme
povedať, že ide o „zodpovednosť záväzkovú (t.j. zodpovednosť za porušenie povinnosti obligačnej)
37
a zodpovednosť mimozáväzkovú (t.j. zodpovednosť za porušenie inej, mimoobligačnej povinnosti)“
Okrem toho sa zodpovednosť rozdeľuje na zodpovednosť objektívnu a subjektívnu.
„Zodpovednosťou objektívnou sa rozumie zodpovednosť za výsledok a zodpovednosťou subjektívnou
38
sa spravidla rozumie zodpovednosť za zavinenie.“
Spôsobilosť objektívna je charakteristická pre súčasnú obchodno-právnu úpravu, subjektívna je
charakteristická pre občiansko-právnu úpravu.
Skutočnosť, že ide o tieto jednotlivé spôsobilosti vychádza aj z charakteru vzťahov, ktoré
jednotlivé predpisy upravujú, čo vo svojej podstate sprísnenie podmienok pre založenie zodpovednosti
v obchodnom práve opodstatňuje. V prípade obchodno-právnej zodpovednosti ide totiž spravidla
o zodpovednosť pri kvalifikovaných právnych vzťahoch, ktorých účastníkmi budú buď obchodné
spoločnosti, pri ktorých ako bolo uvedené vyššie, spôsobilosť na protiprávne úkony je vždy daná, alebo
bude vzhľadom na povahu tohto právneho vzťahu subjektom zodpovednostného vzťahu osoba, ktorá je
39
vždy spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu .
Pre občiansko-právnu zodpovednosť je však naopak charakteristické, že ide o zodpovednosť
subjektívnu, v ktorej aplikácii je nevyhnutné skúmať spôsobilosť na protiprávne úkony a to
predovšetkým vôľovú a vedomostnú zložku zavinenia: „V prípadoch, kde je zodpovednosť fyzických
osôb založená na zavinení, je nutné, aby táto osoba mala tzv. spôsobilosť k zavineniu: Ide o to, aby
mala jednak schopnosť rozumovú, t.j. aby bola schopná rozpoznať následky svojho konania a zhodnotiť
jeho dôsledky, jednak schopnosť vôľovú, aby sa mohla rozhodnúť pre určité konanie alebo od neho
40
upustiť.“
Výsledkom spôsobilosti na protiprávne úkony je vznik zodpovednostného vzťahu. Nakoľko sme
konštatovali, že pre oblasť obchodno-právnej spôsobilosti na protiprávne úkony nebude tento pojem
kľúčový, je potrebné pri aplikácii právnych predpisov skúmať predovšetkým sporné situácie, ktoré budú
41
vznikať pri konaní nespôsobilých osôb a vyhodnotiť ich tak, aby boli splnené všetky podmienky pre
založenie zodpovednosti konkrétnej osoby. Rovnako aj v oblasti občianskeho práva je potrebné
hodnotiť úkony z pohľadu konajúcej osoby tým viac, že ide o subjektívnu zodpovednosť,
a predovšetkým pri fyzickej osobe bude nevyhnutné skúmať, či v prípade tejto osoby zákon pripúšťa,
aby niesla zodpovednosť za svoj protiprávny úkon.

34

k takémuto ničotnému úkonu v skutočnosti môže dôjsť napríklad v prípade darovania nasciturovi, ktorý sa ale nenarodí živý (ako
dôsledok nesplnenia podmienky, že na to, aby došlo k vzniku jeho spôsobilosti pred narodením dieťaťa sa dieťa musí narodiť živé)
alebo v prípade vykonania právneho úkonu splnomocencom po smrti splnomocniteľa
35
Švarc Z. a kol: Základy soukromého práva, s. 65
36
Knappová M.: Povinnost a odpovědnost v občanském právu, s. 250
37
Knappová M.: Povinnost a odpovědnost v občanském právu, s. 250
38
Knappová M.: Povinnost a odpovědnost v občanském právu, s. 241
39
V rámci obchodného práva je nemysliteľné založenie všeobecnej deliktnej spôsobilosti ako je to možné v oblasti občianskeho
práva, nakoľko sa zodpovednosť zakladá len z dôvodu porušenia Obchodného zákonníka a bude vyplývať ako následok právnych
úkonov, ktoré aj pri osobách s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony budú môcť robiť vzhľadom na ich kvalifikovanú podstatu
tieto obmedzené osoby výlučne prostredníctvom úkonov zákonného zástupcu (výnimkou je člen družstva, kde sa však bude
spôsobilosť na jeho členstvo a tým aj úkony v družstve bude spravovať ustanoveniami o spôsobilosti na pracovno-právne úkony)
40
Schelle K. a kol: Základy soukromého práva, s. 50
41
„Fyzické osoby, ktoré boli spôsobilosti na právne úkony zbavené alebo ich spôsobilosť bola obmedzená, sa môžu na podnikaní
podieľať len prostredníctvom ustanoveného zodpovedného zástupcu, a to len za predpokladu, že budú splnené podmienky
stanovené živnostenským zákonom.“ In: Fekete I.: Občiansky zákonník. Komentár, s. 60
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Osobitne môžu byť problematické následky obmedzenia alebo pozbavenia spôsobilosti na
právne úkony pri podnikateľoch resp. ich štatutárnych orgánoch. Na základe vyššie uvedenej judikatúry
dochádza k strate alebo obmedzeniu spôsobilosti na právne úkony ex nunc odo dňa právoplatnosti
rozhodnutia o obmedzení alebo pozbavení spôsobilosti. Takéto rozhodnutie má v zmysle § 6 ods. 3
v spojení s § 6 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb. živnostenského zákona v platnom znení súčasne ten
účinok, že v prípade, ak je osoba obmedzená alebo pozbavená spôsobilosti na právne úkony, zaniká jej
právoplatnosťou rozhodnutia súdu aj funkcia štatutárneho orgánu, nakoľko táto osoba stratila
všeobecnú spôsobilosť vyžadovanú zákonom na výkon jej funkcie (podľa citovaného ustanovenia
zákona č. 455/1991 Zb. živnostenského zákona v platnom znení). V zmysle § 66 ods. 1 zákona č.
513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení právoplatnosťou tohto rozhodnutia výkon funkcie
štatutárneho orgánu spoločnosti, ktorý bol pozbavený alebo obmedzený v spôsobilosti na právne úkony
v zmysle tohto ustanovenia „skončí inak“. Odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia táto osoba nie je
oprávnená konať za právnickú osobu ako štatutárny orgán. Napriek tomu však táto osoba, pokiaľ
nedôjde k úkonu zo strany iného orgánu spoločnosti, prípadne ustanoveného zákonného zástupcu,
môže vykonávať za právnickú osobu právne ako i protiprávne úkony, nakoľko táto osoba je ešte nejakú
dobu vedená v obchodnom registri ako osoba oprávnená konať za spoločnosť.
Nakoľko pri právnických osobách sú fakticky vylúčené prípady vzniku spôsobilosti na protiprávne
úkony na základe iných právnych úkonov (v takomto prípade sa postupuje v zmysle povinnosti osoby,
ktorá má nad takouto osobou vykonávať náležitý dohľad). Avšak v prípade protiprávnych úkonov ako
dôsledku právnych úkonov dochádza k situácii, ktorá je pre založenie spôsobilosti zodpovednej osoby
42
pomerne zložitá . Z uvedených dôvodoch mám za to, že by malo dôjsť k spresneniu úpravy v procese
úkonov súdu pri rozhodovaní o obmedzení alebo pozbavení spôsobilosti na právne úkony v súčasnosti
platného § 189a ods. 2 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v platnom znení, na
základe ktorého by súd zabezpečil nielen uloženie rozhodnutia o obmedzení alebo pozbavení
spôsobilosti na právne úkony v Notárskom centrálnom registri listín, ale aj aby zabezpečil výmaz tejto
osoby ako oprávnenej konať v príslušnom obchodnom registri prípadne aby zabezpečil príslušné kroky
na inom orgáne štátnej správy alebo záujmovej samosprávy, na základe registrácie ktorej vykonáva
táto osoba podnikateľskú činnosť, nakoľko by malo ísť o výmaz ex lege.
9

ZÁVER

Spôsobilosť na protiprávne úkony je popri spôsobilosti na práva a povinnosti a spôsobilosti na
právne úkony osobitný druh spôsobilosti fyzickej ako aj právnickej osoby. Na rozdiel od fyzických osôb,
kde zákon priznáva možnosť obmedzenia spôsobilosti na právne úkony, a tým a contrario aj
spôsobilosti na protiprávne úkony, v prípade právnických osôb je ich spôsobilosť neobmedzená.
Napriek tomu, že pri fyzických osobách by pri aplikácii tohto inštitútu ako jedného
z predpokladov pre uplatňovanie zodpovednosti za škodu nemalo dôjsť k aplikačným problémom,
aplikačný problém sa môže vyskytnúť v prípade právnických osôb, kedy potenciálne môže dôjsť
k situácii, kedy bude znášať škodu poškodený, a to výlučne z dôvodu nedostatku právnej úpravy.
Napriek tomu, že pôjde o pomerne zriedkavú situáciu, je možné pomocou jednoduchej zmeny právnej
úpravy – spresnením § 189a ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku, na základe ktorého dôjde
k výmazu štatutárneho orgánu, ktorého spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená ex lege – predísť
problémom pri uplatňovaní zodpovednosti za škodu, ktorú spôsobil tretej osoby ako domnelý štatutárny
orgán.
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KLAUZULA REBUS SIC STANTIBUS
1

Dušan Marják
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta

Abstrakt: Tento príspevok sa zaoberá doktrínou klauzula rebus sic stantibus v historickom
a komparatívnom kontexte. V závere je stručne rozobratá aktuálna normatívna úprava tejto doktríny
v právnom poriadku Slovenskej republiky.
Kľúčové slová: klauzula rebus sic stantibus, zmluva, zmena okolností, nemožnosť plnenia, sťažené
plnenie
Abstract: This paper deals with the doctrine of rebus sic stantibus clause in historical and
comparative context. In the conclusion is briefly analyzed the current regulatory regime of
this doctrines in the legal system of the Slovak republic.
Key words: rebus sic stantibus clause, contract, change of circumstances, imposssibility of
performance, hardship
1

ÚVOD A HISTORICKÝ EXKURZ V OTÁZKE ZMENY POMEROV
2

Klasické obligačné právo bolo ovládané zásadou pacta sunt servanda , ktorá vo svojej podstate
znamená, že záväzok, ktorý vznikol medzi stranami v súlade so zákonom je pre strany rovnako
3
záväzný ako zákon. Zásada pacta sunt servanda je úzko naviazaná na ďalšie zo zásad súkromného
práva, na autonómiu vôle a zmluvnú slobodu. Tieto zásady vytvárajú vzájomnú symbiózu v tom smere,
že strany sú, pri splnení zákonných požiadaviek, oprávnené zaviazať sa k čomukoľvek, avšak keď sa
už raz k takémuto kroku rozhodnú, sú povinné svoje záväzky rešpektovať a znášať dôsledky ich
nesplnenia. Týmto sa odzrkadľuje prirodzená spravodlivosť a ekonomické požiadavky, pretože strana je
4
zaviazaná ku svojim sľubom a zároveň sú chránené záujmy druhej strany. V istom zmysle možno
o tejto zásade hovoriť o akomsi etickom základe, resp. kategorickom imperatíve, na ktorom je založená
5
existencia spoločnosti (štátu).
Historické korene tejto zásady spadajú do dôb, kedy neexistovala štátna moc spôsobilá donútiť
6
subjekty k plneniu toho, k čomu sa zaviazali. Aj z tohto dôvodu boli záväzky medzi stranami
formulované a uzatvárané za „účasti“ bohov každej zo strán. Bohovia sa tak stali akýmisi garantmi
7
uzatvoreného kontraktu a v prípade jeho porušenia nad zodpovednou stranou visela hrozba ich trestu.
Aj v ďalšom historickom vývoji bola posvätnosť, resp. nezrušiteľnosť zmlúv úzko spojená
s náboženstvom. Zmienky o záväznosti zmlúv nachádzame napríklad v Starom zákone: „Keby muž
sľúbil Hospodinovi sľub alebo keby prísahou zaviazal svoju dušu na niečo, nezruší svojho slova; všetko,

1
Príspevok vznikol v rámci riešenia projektu APVV-0263-10 „Efektívnosť právnych inštitútov a ekonomicko-finančných nástrojov v
období krízových javov a situácií v podnikaní“.
2
K formulovaniu tejto zásady došlo pravdepodobne na cirkevnom koncile v roku 348: „pacta quantumcunque nuda servanda sunt“
(„dohody, aj keď prázdne, sa musia dodržiavať“). K tomu pozri Mazzacano, P. J. Force Majeure, Impossibility, Frustration & the Like:
Excuses for Non-Performance; the Historical Origins and Development of an Autonomous Commercial Norm in the CISG. Nordic
Journal of Commecial Law, 2001, č. 2.
3
Baranauskas, E., Zapolskis, P. The Effect of Change in Circumstances on the Performance of Contract. Jurisprudnce, 2009, č. 4.
Tiež Perillo, J. M. Force Majeure and Hardship under the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts: „Zmluvy sa
majú plniť aj keby mali spadnúť nebesia“. Rovnaký postoj nachádzame v rozhodnutí vo veci Liamco v. Libya: „slobodne a platne
uzavretá zmluva je medzi stranami záväzná v rámci ich vzájomného vzťahu“.
4
Rimke, J. Force Majeure and Hardship: Application in International Trade Practice with Specific Regard to the CISG and the
UNIDROIT Principles of International Contracts. PACE REVIEW OF THE CONVENTION ON CONTRACTS FOR THE
INTERNATIONAL SALE OF GOODS (CISG), 2001, roč. 193, s. 2
5
Povinnosť strany plniť zmluvu (záväzok) nesmie byť determinovaná donucovacou mocou štátu resp. prípadnou zodpovednosťou,
ale musí vyplývať z vedomia a vôle povinného subjektu. Veď kam by to viedlo, ak by boli zmluvy plnené len pod ťarchou eventuálnej
zodpovednosti. Nemožno nesúhlasiť s Lubym, keď hovorí: „na zaviazaného musí pôsobiť už samotné vedomie, že je povinný plniť“.
6
Môžeme ju vysledovať napríklad u starovekých Číňanov, Chaldejcov alebo Egypťanov. Na poli medzinárodného práva môžeme
spomenúť jednu z najstarších medzinárodných zmlúv, mierovú zmluvu medzi Ramzesom II a Hatušilom III z roku 1292 p. n. l.,
k uzatváraniu ktorej boli „povolaní“ bohovia, aby zaručili posvätnosť a nezrušiteľnosť zmluvy. K tomu pozri Jeremy, A. Pacta sunt
servanda: The Influence of Canon Law Upon the Development of Contractual Obligations. Law & Just. Christian L. Rev, 2000, roč.
144.
7
Wehberg, H. Pacta Sunt Servanda, 1959, s. 775. Porušenie sľubu, resp. prísahy urobenej pred bohmi bolo dokonca chápané ako
duchovný trestný čin. K tomu porovnaj Jeremy, A. Pacta sunt servanda: The Influence of Canon Law Upon the Development of
Contractual Obligations. Law & Just. Christian L. Rev, 2000, roč. 144.
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8

jako čo vyšlo z jeho úst, tak učiní“. Rovnako Nový zákon vyzýva svojich stúpencov k dodržiavaniu
sľubov, keď hovorí: „Nech tvoje ‘áno‘ je ‘áno‘ a tvoje ‘nie‘ je ‘nie‘.“ Základná kniha islamského
náboženstva, Korán, sa na viacerých miestach (najmä v 5 kapitole nazývanej aj Kapitola kontraktov,
9
ktorá sa začína morálnym apelom: „Ó ty, ktorý veríš! Splň svoje záväzky.“ ) zmieňuje o požiadavke
plnenia prevzatých záväzkov, ako napríklad: „Tvoje záväzky, ktoré si prevzal pred zrakom Alaha...Alah
10
je tvojim svedkom.“
Spolu s rozvojom obchodu sa k náboženskému hľadisku pridali aj ekonomické aspekty. Zmluvná
disciplína totiž predstavovala základný predpoklad a jednu z hybných síl rozvoja obchodu. Dobre
fungujúci obchod je možný len v prípade, ak sa záväzky budú dodržiavať.
Morálne apely majúce náboženské základy a ekonomická nevyhnutnosť tak položili základy doktríne
dodržiavania a plnenia zmlúv, ktorá svojimi dôsledkami nezameniteľne ovplyvnila vývoj a charakter
spoločnosti.
Napriek uvedenému nespornému významu nemožno bez ďalšieho konštatovať, že zásada pacta
sunt servanda platí v dynamike spoločenských vzťahov absolútne. Jej dôsledné zachovávanie by
koniec koncov mohlo v konkrétnej záležitosti viesť k nespravodlivosti záväzkového vzťahu, teda k tomu,
11
čo starí Rimania označovali summum ius summa iniuria . Tak, ako náboženstvo položilo základy
uvedenej zásady, zároveň stanovilo aj výnimky z jej striktného dodržiavania.
Ako najvýznamnejšie výnimky zo zásady pacta sunt servanda možno považovať doktrínu
nemožnosti plnenia, resp. širšie koncipovanú doktrínu zmenených pomerov – rebus sic stantibus. Kým
zásadu pacta sunt servanda je potrebné vnímať ako univerzálnu, nachádzajúcu sa vo všetkých
právnych systémoch, vo všetkých obdobiach histórie, vo všetkých kultúrach a vo všetkých
12
náboženstvách , pravidlo rebus sic stantibus je na druhej strane potrebné chápať skôr ako výnimku zo
13
všeobecnej zásady, ktorá počas historického vývoja naberala viac či menej na význame.
Výraz clausula reubs sic stantibus nepatrí do pojmového aparátu rímskeho práva, ako by sa to
na prvý pohľad mohlo zdať. V klasickom rímskom práve totiž nenašla zmena pomerov záväzkového
14
vzťahu širšie uplatnenie. Bola upravená iba dodatočná nemožnosť plnenia, ku ktorej došlo náhodou,
ak predmetom plnenia bola individuálne určená vec (opierajúca sa o zásadu impossibillium nulla
15
16
obligatio est ), ako jeden z civilných dôvodov zániku záväzku . Fragmentárne zmienky nachádzame
17
u Cicera, Senecu a Polýbia.
S pojmom rebus sic stantibus sa prvýkrát stretávame v diele sv. Tomáša Akvinského Suma
teologická, kde sa uvádza: „contractus qui habent tractum succesivum et depentiam de future rebus sic
stantibus intelligentur“ („zmluvy znejúce na postupné plnenie počas časového úseku v budúcnosti sa
18
musia chápať tak, ako by podliehali podmienke, že okolnosti zostanú rovnaké"). Podľa Mazzacana
Tomáš Akvinský pri formulovaní tohto pravidla pravdepodobne vychádzal z diel Senecu a Cicera, ktorí
uznali, že sľuby a dohody môžu byť prispôsobené nepredvídateľným a výnimočným zmenám
v okolnostiach. Napríklad Cicero vo svojom diele De Officiis operuje s príkladom osoby, ktorá sľúbila
uskladniť niekoho meč, ale tvrdila, že nebola zavizaná vrátiť meč, ak sa skladovateľ následne pomiatol.
Seneca vo svojom diele De Beneficiis uvádza: „Ak sľúbim poskytnúť úžitok, sľúbim to len dovtedy, kým
19
nenastane niečo, čo ma zbaví povinnosti to dodržať“.

8

Starý zákon, 4. Kniha Mojžišova (Numeri), 30:3.
Saliba, T. A. Rebus sic stantibus: A Comparative Survey. Murdoch University Electronic Journal of Law, 2001, roč. 8, č. 3, s. 2,
Rovnako Tóthová, M. Právna Komparatistika. Veľké právne systémy. Košice: UPJŠ, 2005, s. 128.
10
Wehberg, H. Pacta Sunt Servanda, 1959, s. 775.
11
Kanda, A. Vliv změny poměru na trvání závazku. Praha: Academia, 1966, s. 5.
12
Rovnaký názor bol vyslovený aj v rozhodnutí I. L. R. vo veci Sapphire v. Iranian Oil Company: „Je základnou zásadou práva, ktorá
je konštantne proklamovaná medzinárodnými súdmi, že zmluvné záväzky sa majú plniť. Pravidlo pacta sunt servanda je základom
každého zmluvného vzťahu.“
13
Mazzacano, P. J. Force Majeure, Impossibility, Frustration & the Like: Excuses for Non-Performance; the Historical Origins and
Development of an Autonomous Commercial Norm in the CISG. Nordic Journal of Commecial Law, 2001, č. 2.
14
To by v konečnom dôsledku odporovalo klasickému rímskoprávnemu chápaniu obligácie ako iuris vinculum, quo necessitate
adstringimur alicuius solvendae rei secundum nostrae civitatis iura (Obligácia je právne puto, ktorým sme podľa práva našej obce
donucovaní niekomu plniť určitú vec). Podľa profesora Rebra sa v romanistike prijíma názor, že nesplnenie záväzku vyvoláva zmenu
pôvodného plnenia na plnenie iného druhu, konkrétne povinnosť nahradiť veriteľovi škodu spôsobenú nesplnením pôvodného
záväzku. Preto v rímskom práve bolo ťažké uvažovať o zániku záväzkového vzťahu z dôvodu zmenených pomerov (nemožnosť
plnenia, sťažené plnenie), nakoľko v prípade nesplnenia primárnej povinnosti – splnenie záväzku, nastupovala sekundárna povinnosť
– náhrada škody (spravidla v peniazoch), ktorá nemohla byť zmenou pomerov ovplyvnená.
15
Pozri Celsus D 1, 3, 17. Okrem toho bola upravená aj počiatočná nemožnosť plnenia, k čomu Gaius uvádza: „ak niekto sľúbi vec,
ktorá neexistuje alebo nemôže existovať, ako Stichusa, ktorý je mŕtvy, ale o ktorom si myslí, že je živý, alebo Hippocentaura, ktorý
nemôže existovať, sľub je prázdny“ Gaius, D 3,97.
16
Porovnaj Rebro, K. Rímske právo. Bratislava: Obzor, 1980, s. 194.
17
K tomu pozri Kanda, A. Vliv změny poměru na trvání závazku. Praha: Academia, 1966, s. 13.
18
Akvinský, T. Suma teologická, 2, 2, 140.
19
Mazzacano, P. J. Force Majeure, Impossibility, Frustration & the Like: Excuses for Non-Performance; the Historical Origins and
Development of an Autonomous Commercial Norm in the CISG. Nordic Journal of Commecial Law, 2001, č. 2, s. 8.
9
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K doktrinálnemu uchopeniu vplyvu zmeny pomerov na záväzkový vzťah došlo na počiatku 16.
storočia v teórii clausula rebus sic stantibus, ktorá znamená, že každá zmluva je uzavretá pod mlčky
20
vyjadrenou klauzulou (výhradou), že budú zachované pomery, za ktorých bola zmluva uzatvorená .
Od tohto okamihu môžeme v otázkach vplyvu zmeny pomerov na trvanie záväzkového vzťahu (a
zároveň na zodpovednosť subjektu neschopného splniť svoju povinnosť) vysledovať dva prúdy. Prvý
z nich, akceptujúci zásadu clausula rebus sic stantibus ako všeobecnú zásadu súkromného práva.
21
22
K presadeniu tohto smeru došlo napr. v Taliansku alebo Švajčiarsku . Druhý myšlienkový prúd
23
odsúval teóriu o existencii clausula rebus sic stantibus do úzadia. V nasledujúcej časti sa zameriame
práve na tie právne poriadky, ktoré neakceptovali doktrínu clausula rebus sic stantibus ako všeobecne
uznávané pravidlo, ale ako odpoveď na vplyv zmeny pomerov na trvanie záväzkového vzťahu vytvárali
teoretické konštrukcie, ktoré však v konečnom dôsledku mali rovnaké právne následky ako samotná
klauzula.
2

NÁRODNÉ TEÓRIE ODÔVODŇUJÚCE
ZÁVÄZKOVÉHO VZŤAHU

VPLYV

ZMENY

POMEROV

NA

TRVANIE

Napriek doktrinálnemu vymedzeniu teória clausula rebus sic stantibus nenašla v „baštách“
kontinentálneho (Francúzsko, Nemecko) a anglosaského (Anglicko) právneho systému širšie uplatnenie
ako všeobecná zásada súkromného práva. Aj prvé kodifikácie občianskeho práva na európskom
kontinente (Code Civil, BGB, ABGB) opomenuli (až na fragmentárne výnimky) zakomponovanie tejto
teórie a striktne vychádzali zo zásady pacta sunt servanda. Dôvodom bolo, že v celku pokojné obdobie
vzniku týchto kodifikácií sa vyznačovalo výrazne expandujúcim obchodom, ktorý si vyžadoval stálosť
24
právnych pomerov. Nakoľko učenie o klauzule rebus sic stantibus bolo ako samotnými buržoáznymi
zákonníkmi, tak aj zo strany súdov odmietnuté, právna veda sa snažila vplyv zmenených pomerov na
„život“ záväzkového vzťahu odôvodniť prostredníctvom rôznych teoretickoprávnych konštrukcií. Tak
vznikli famózne doktríny Wegfall der Geschäftsgrundlage, théorie de l’imprévision a theory of
frustration.
Nemecko
Tradičnému nemeckému obligačnému právu nebol známy koncept rebus sic stantibus. Jediným
využívaným inštitútom v prípade zmeny pomerov bol koncept nemožnosti plnenia (absolútnej, tzv.
Unmöglichkeit). Udalosti spojené s I. svetovou vojnou a s tým spojené hospodárske problémy a
hyperinflácia však prinútili nemeckú právnu vedu k prehodnoteniu prístupu k problematike zmeny
pomerov a jej vplyvu na trvanie záväzkového vzťahu.
Ešte pred tým, ako udalosti I. svetovej vojny zasiahli nemecké hospodárstvo, bola v Nemecku
vytvorená teória o predpokladoch právneho úkonu (Voraussetzungen), ktorej autorom bol slávny
nemecký právny vedec Bernhard Windschied. V zmysle tejto teórie, ktorá sa pohybovala v subjektívnej
stránke právneho úkonu – v oblasti vôle strán, sa v podstate každého právneho úkonu nachádzalo
určité obmedzenie vôle strán, spočívajúce v tom, že vôľa vyjadrená v právnom úkone platí iba v prípade
25
existencie určitých pomerov. Windschiedovo učenie však bolo zo strany nemeckej právnej vedy ako aj
26
komisie pre prípravu návrhu BGB odmietnuté. Hlavným dôvodom bola podľa niektorých totožnosť,
podľa iných veľmi ťažká odlíšiteľnosť predpokladu právneho úkonu od pohnútky. A kým nedostatky
v pohnútke právneho úkonu (napr. omyl) nemali vplyv na platnosť právneho úkonu, nedostatky
v predpokladoch mali jednu či druhú stranu oslobodzovať od povinnosti plniť.
Napriek neúspechu Windschiedovej teórie predpokladov bola v Nemecku sformulovaná ďalšia
teória založená na subjektívnych zmenách právneho vzťahu. Autorom tejto teórie, známej ako Wegfall
27
der Geschäftsgrundlage a vychádzajúcej z konceptu Treu und Glauben, bol známy nemecký profesor
práv Paul Oertmann. Výhodou tohto konceptu bolo, že prišiel práve v čase, kedy sa nemecké
hospodárstvo zmietalo v jedenej z najväčších kríz svojej existencie. V takto vzniknutej situácii sa
nemecké súdy snažili nájsť teoretické zdôvodnenie, na základe ktorého by bolo možné oprostiť dlžníka
20

Teória podobného významu však bola formulovaná už o dve storočie skôr v oblasti kánonického práva ako rebus sic habentibus.
Porovnaj Schwenzer, I. Force majeure and hardship in international sales contracts, s. 710. Rovnako Corpus iuris canonici c. 25 X, 2,
24; c. 14 C, 22q.
21
V Taliansku našla clausula rebus sic stantibus aj normatívne vyjadrenie, keď v roku 1942 bola zakomponovaná do Codice civile
ako čl. 1467.
22
Vo Švajčiarsku bola clusula rebus sic stantibus akceptovaná prostredníctvom judikatúry ako všeobecné právne pravidlo.
23
Tak sa stalo napriklad v Nemecku, Anglicku či Francúzsku.
24
Kanda, A. Vliv změny poměru na trvání závazku. Praha: Academia, 1966, s. 16.
25
Kanda, A. Vliv změny poměru na trvání závazku. Praha: Academia, 1966, s. 55.
26
Dôvodom bolo aj to, že táto teória by vzhľadom na svoju prílišnú abstraktnosť mohla viesť k neistote v právnych vzťahoch.
27
K tomu pozri napr. van Houtte, H. Changed Circumstances and Pacta Sunt Servanda. In: Gaillard (ed.). Transnational rules In
international Commercial Arbitration, Paris, 1993.
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od plnenia povinností. Spočiatku boli ich rozhodnutia založené na extenzívnom výklade doktríny
nemožnosti plnenia. Aj samotné súdy si však boli vedomé toho, že sa jedná o prechodné a takpovediac
28
„právne nečisté“ riešenie, ktoré sa nevyhlo ani veľkým vlnám kritiky. Práve v tomto období prichádza
na scénu Oertmannova doktrína Geschäftsgrundlage. Preto, ako hovorí Kanda, nie je divu, že hneď
v nasledujúcom roku po vydaní Oertmannovej knihy: „Die Geschäftsgrundlage“ s podtitulom „Ein neuer
Rechtsbegriff“ sa objavuje rozhodnutie Ríšskeho súdu (RGZ 103, 328), kde sa už pojem
29
„Geschäftsgrundlage“ používa.
V zmysle Oertmannovej teórie v prípade Geschäftsgrundlage muselo ísť o objektívny základ
úkonu ako takého a nie o subjektívny základ týkajúci sa prejavu vôle. Tým, že Oertmann kládol dôraz
skôr na objektívny základ právneho úkonu, odlišovala sa jeho teória od Winschiedovej
Voraussetzungen založenej na subjektívnom princípe. Avšak aj Oertmann sa bráni tomu, aby sa
Geschäftsgrundlage považovalo za čisto objektívne. Pod pojmom Wegfall der Geschäftsgrundlage teda
nemožno považovať samotnú zmenu pomerov, ale zmenu predstav strán o nastúpení či nenastúpení
určitých pomerov. V tomto smere sa Oertmannova teória približuje k doktríne rebus sic stantibus, ktorá
rovnako vychádza zo zmeny (nastúpenia, resp. nenastúpenia) určitých pomerov. Rozdiel možno vidieť
v tom, že kým clausula reubs sic stantibus vychádza z čisto objektívneho kritéria zmeny pomerov,
Oertmannova Wegfall der Geschäftsgrundlage porpi objektívnom princípe (zmena pomerov) kladie
dôraz aj na subjektívne hľadisko (predstava strán o nastúpení, resp. nenastúpení pomerov). Zároveň,
na rozdiel od Wienschiedovej teórie ako aj od doktríny rebus sic stantibus musela byť táto predstava
druhej strane známa (nestačilo, ak došlo k zmenám predstav jednej strany bez toho, aby tieto predstavy
boli alebo museli byť druhej strane známe). Práve tieto vzájomné predstavy strán zmluvy tvorili základ
zmluvy, Geschäftsgrundlage. V dôsledku zmeny pomerov a tým aj odpadnutia základu zmluvy bol súd
oprávnený oslobodiť strany od plnenia zmluvy alebo zmeniť jej podmienky tak, aby bola nastolená
zmluvná rovnováha.
Oertmannova teória však sama o sebe nemala žiadne obmedzenie týkajúce sa kvantitatívnej
stránky zmeny pomerov. Preto sa odpadnutie Geschäftsgrundlage spájalo so známou doktrínou dobrej
viery Treu und Glauben. Vďaka široko koncipovanému konceptu Treu und Glauben pokrývali tieto teórie
30
nie len zmenu pomerov spočívajúcu v nemožnosti plnenia, ale aj v plnení sťaženom . Tým sa dala
súdom do rúk takpovediac neobmedzená a nesmierne flexibilná teoretická konštrukcia, na základe
31
ktorej mohli korigovať právne vzťahy v prípade výskytu nepredvídateľných zmien pomerov.
V súčasnej dobe našla doktrína zmeny pomerov v nemeckom právnom systéme svoje
normatívne vyjadrenie, a to prostredníctvom ust. § 313 BGB zavedeného Zákonom o modernizácii
obligačného práva z roku 2001. V zmysle citovaného zákonného ustanovenia (zjednodušene
povedané) môže byť zmluva v prípade, ak nastane zmena pomerov, adaptovaná takto vzniknutej
32
situácii. Ak by adaptácia zmluvy neprichádzala do úvahy, a to buď z dôvodu, že nie je vôbec možná
alebo že od jedenej zo strán nemožno adaptáciu zmluvy rozumne požadovať, znevýhodnená strana má
právo na zrušenie zmluvy.
Anglicko
33

Anglicko bolo dlhé roky označované ako bašta striktného dodržiavania zmlúv. Za jedno
z prvých súdnych rozhodnutí potvrdzujúcich uvedené možno považovať známy precedens Paradine v.
Jane, v zmysle ktorého:

28
K tomu porovnaj Johnston, A., Markesinis, B. S., Unberath, H. The German Law of Contract: A comparative Treatise. Second
Edition. Exford and Portland: Hart Publishing, 2006.
29
Kanda, A. Vliv změny poměru na trvání závazku. Praha: Academia, 1966, s. 59.
30
Nemecký Ríššký súd spájal pri synalagmatických zmluvách Oertmannovu teóriu s teóriou ekvivalencie. Porovnaj Kanda, A. Vliv
změny poměru na trvání závazku. Praha: Academia, 1966, s. 62. Rovnako Rozhodnutie Ríšškeho súdu z 21. 06. 1933 RGZ 106, 7.
31
O prepojení koncepcie Gaschäftsgrundlage s doktrínou Treu und Glauben vypovedá aj rozhodnutie Ríšskeho súdu v slávnej kauze
vŕtacích kladív z roku 1953, v ktorom súd uviedol, že každá zo strán musí znášať riziko odpadnutia subjektívneho účelu zmluvy.
32
§313 BGB znie (preložené z anglického prekladu):
(1) Ak okolnosti, ktoré sú základom zmluvy, sa podstatne zmenia od doby vstúpenia do zmluvy a ak by strany nevstúpili do
zmluvy alebo by vstúpili do zmluvy s iným obsahom, ak by túto zmenu predvídali, môže byť požadovaná adaptácia
zmluvy, berúc do úvahy všetky okolnosti konkrétneho prípadu, osobitne zmluvné alebo zákonné rozdelenie rizika, ak od
jednej zo strán nemôže byť rozumne očakávané, aby udržala zmluvu bez zmeny.
(2) Rovnaké ako zmena okolnosti je, ak materiálne podstatné predstavy, ktorá sa stali základom zmluvy, sa ukázali ako
nesprávne.
(3) Ak adaptácia zmluvy nie je možná alebo ak od jednej zo strán nemôže byť rozumne požadované akceptovať ju,
znevýhodnená strana môže zmluvu zrušiť. V prípade záväzku na opakujúce sa plnenie, právo na skončenie nahradí
právo na zrušenie.
33
V práve common law neprichádzala nemožnosť plnenia do úvahy, nakoľko v prípade ak nebolo možné priznať plnenie zo zmluvy
(prostredníctvom inštitútu specific performance), bola zmluvná strana aj naďalej zodpovedná za porušenie zmluvy a bola povinná
nahradiť škodu vzniknutú v dôsledku nesplnenia zmluvy.
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„Ak strana svojou vlastnou zmluvou vytvorí povinnosť alebo sa zaťaží, je zaviazaná urobiť to riadne, ak
môže, aj napriek akejkoľvek nepredvídanej udalosti spôsobenej neodvratnou tiesňou, pretože sa proti
34
nej mala pripraviť v zmluve.“
Takto prezentovaná rigidná záväznosť zmlúv pretrvala v Anglicku až do roku 1863, kedy došlo
k zmene tradičného postoja anglických súdov k otázke záväznosti a nedotknuteľnosti zmlúv. Stalo sa
tak v prípade Taylor v. Caldwell, podľa ktorého bola zmluva pre strany záväzná len v tom prípade, ak
neobsahovala žiadnu podmienku, či už výslovnú alebo skrytú. Súd v predmetnom rozhodnutí uviedol,
že v zmluvách, v ktorých plnenie závisí na kontinuálnej existencii určitej osoby alebo veci, je
zakomponovaná implicitná podmienka, že nemožnosť plnenia vyplývajúca so zániku osoby alebo veci
ospravedlňuje plnenie. V uvedenom rozhodnutí malo základ učenie o tzv. „implied conditions“, v ktorom
35
sa vychádzalo z toho, že sa zmluva bude plniť za normálnych podmienok.
Koncept „implied condition“ sa v priebehu pár rokov transformoval do známej doktríny „frustration
36
of the contract“ . Základom tohto učenia bola téza, že zmluva sa bude plniť za rovnakých podmienok,
37
za akých bola uzavretá. Samotný pojem frustration, ako uvádza Kanda , sa teoreticky vykladal ako
podmienka, ktorá bola právom od počiatku prijatá, aby doplnila to, čo by strany z hľadiska toho, čo je
spravodlivé a rozumné a pod zorným uhlom hlavného účelu zmluvy, vložili do zmluvy. V konečnom
dôsledku, tak ako pri teórii Wegfall der Geschäftsgrundlage, aj pri teórii frustration, je základom prvok
rozumnosti a spravodlivosti, či už ho nachádzame v koncepte Treu und Glauben alebo v implied
condition.
38
Základ doktríny frustration nachádzame v tzv. „coronation cases“ z roku 1903. Podstatou týchto
prípadov bola situácia vzniknutá okolo korunovácie Eduarda VII, ktorá sa mala konať v Londýne.
Z tohto dôvodu boli prenajímané byty nachádzajúce sa v blízkosti miesta, kadiaľ mal korunovačný
sprievod prechádzať. Oslava však bola tesne pred svojim zahájením kvôli kráľovej chorobe zrušená. To
vyvolalo viacero súdnych sporov medzi prenajímateľmi a nájomcami, ktorí odmietali zaplatiť nájomné.
Anglické súdy pri prejednávaní týchto prípadov opätovne prelomili zásadu pacta sunt servanda
formulovanú v precedense Paradine v. Jane, keď uviedli, že „korunovačná procesia“ bola základom
39
zmluvy a jej neuskutočnenie zabránilo splneniu zmluvy.
Modernú formuláciu doktríny frustration, tak, ako ju dnes vníma anglické právo, môžeme nájsť
v rozhodnutí Davis Contractors Ltd. v. Fareham Urban District Council. V citovanom prípade sa žalobca
zaviazal zhotoviť pre žalovaného 78 domov v priebehu 8 mesiacov za vopred dohodnutú fixnú cenu.
V dôsledku vopred nepredvídaného nedostatku pracovnej sily, zlého počasia a ďalších okolností, trvali
práce o 14 mesiacov dlhšie a cena sa zvýšila o 17 000 libier. Žalobca považoval zmluvu za zmarenú
v dôsledku odpadnutia jej účelu a od žalovaného požadoval vydanie bezdôvodného obohatenia. Žaloba
však bola zamietnutá, pričom sudca Snemovne lordov, lord Radcliffe uviedol: „...ťažkosti, nepríjemnosti
alebo materiálne straty sami o sebe nepovolávajú do hry zásadu frustration. Musí k ním pristúpiť zmena
40
v zmysle záväzku, podľa ktorej bude vec, ktorá sa splní odlišná od tej, ktorá bola zazmluvnená.“
Z uvedeného vyplýva, že anglické právo pristupuje k otázke zmeny pomerov omnoho rigidnejšie ako
vyššie načrtnutý nemecký koncept Wegfall der Geschäftsgrundlage. V zmysle doktríny frustration
finančné straty, zmena hospodárskej situácie a iné okolnosti vyplývajúce z podnikateľského rizika sú
41
anglickými súdmi považované za nedostatočné na to, aby zmarili zmluvu.
Právnym následkom použitia doktríny frustration je zrušenie zmluvy. V prípade aplikácie
uvedenej doktríny neprichádza do úvahy adaptácia zmluvy, t. j. jej prispôsobenie zmeneným
podmienkam. Adaptácia zmluvy je totiž zo strany anglických súdov považovaná za radikálnejší zásah
do zmluvnej slobody ako zrušenie zmluvy a akékoľvek pokusy o extenzívnejšiu interpretáciu doktríny
frustration (zahŕňajúcu aj možnosť prispôsobenia zmluvy) boli zo strany Snemovne lordov odmietnuté.
34

Zásadu záväznosti zmlúv nachádzame aj v rozhodnutí Printing and Numerical Registering Co. v. Sampson, v ktorom sa uvádza:
„Ak existuje jedna vec, ktorá viac ako verejný poriadok vyžaduje, je to, že plnoleté osoby postačujúceho úsudku majú mať maximálnu
kontraktačnú slobodu a že ich zmluvy, do ktorých vstúpili slobodne a dobrovoľne, sú vynútiteľné súdmi.“
35
Kanda, A. Vliv změny poměru na trvání závazku. Praha: Academia, 1966, s. 49.
36
Joseph M. Perillo vo svojej stati „Force Majeure and Hardship under the UNIDROIT Principles of International Commercial
Contracts charakterizuje doktrínu frustration z pohľadu anglického práva tak, že pokrýva prípady nemožnosti plnenia ako aj tzv.
„korunovačné prípady“, t. j. prípady sťaženého plnenia. Na druhej strane z pohľadu amerického práva je predmetná doktrína
charakterizovaná tak, že je obmedzená na situácie, v ktorých je plnenie zmluvy možné, ale nezmyselné.
37
Kanda, A. Vpliv změny poměru na trvání závazku. Praha: Academia, 1966, s. 51.
38
Korunovačným prípadom je napríklad vec Krell v. Henry.
39
Súdy v týchto prípadoch dokonca ignorovali skutočnosť, že nájomné zmluvy neobsahovali priamy odkaz na korunovačnú procesiu,
ale túto „podmienku zmluvy“ odvodzovali z okolností, za ktorých bola zmluva uzavretá.
40
Lord Radcliffe v citovanom rozhodnutí okrem už uvedeného vyslovil: „...zmarenie nastane v prípade, ak právo rozoznáva, že bez
zavinenia jednej alebo druhej strany sa zmluvný záväzok stal nespôsobilým na splnenie, pretože okolnosti, za ktorých sa záväzok má
splniť sa radikálne odlišujú od tých, ktoré boli pri uzavieraní zmluvy. Non haec foedera veni. Nebolo to to, čo som sľúbil urobiť.“
41
Nachádzame aj také prípady, kedy radikálne zvýšenie ceny viedlo k aplikácii doktríny frustration. Napríklad vo veci Staffordshire
Area Health Authority v. Staffordshire Staffs Waterworks Co. bola medzi žalobcom a žalovaným v roku 1919 uzavretá zmluva
o dodávkach vody za fixné ceny. V roku 1975 sa dodávateľ v pozícii žalobcu obrátil na súd s požiadavkou zmarenia zmluvy
v dôsledku niekoľkonásobného nárastu cien vody. Súd v tomto prípade uzavrel, že od roku 1919 sa situácia (aj keď iba v otázke
ceny) zmenila tak radikálne, že ďalšie trvanie zmluvy už nebolo namieste.
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Francúzsko
Vo francúzskom civilnom práve si teória zmenených pomerov nenašla pevné miesto, a to najmä
vzhľadom na rigidné znenie slávneho článku 1134 Code Civil. V zmysle tohto článku zmluva uzavretá
medzi stranami platí medzi týmito stranami ako zákon. Zakomponovanie zásady pacta sunt servanda
do Napoleonského zákonníka nie je žiadnym prekvapením. Ako sme už vyššie uviedli, doktrína clausula
rebus sic stantibus vzišla z pera cirkevnej právnej vedy, preto niet divu, že kódex vychádzajúci
z prísneho oddelenia cirkvi od štátu na jednej strane výslovne zakotvil zásadu záväznosti zmlúv a na
druhej strane odmietol „cirkevnú“ doktrínu zmenených pomerov.
Od momentu prijatia Code Civil francúzska právna prax veľmi tvrdo trvala na zásade pacta sunt
servanda a vplyv zmeny pomerov na trvanie záväzkového vzťahu pripúšťala len v troch prípadoch, a to
za situácie absolútnej nemožnosti plnenia a v spojení s vyššou mocou (force majeure), v prípade
náhodnej udalosti (cas fortuit) a nakoniec v prípade vonkajšieho javu (cause étrangére).
Až udalosti po I. svetovej vojne (katastrofický stav hospodárstva, devalvácia meny,...) vniesli do
akademických kruhov debaty ohľadne prípustnosti aplikácie doktríny zmenených pomerov na
záväzkové vzťahy, ktorých plnenia sa v dôsledku vzniknutej situácie nestali objektívne nemožnými, ale
výrazne sťaženými. Právna veda hľadala východisko z takto vzniknutej situácie v dvoch alternatívach,
a to v poslednej vete článku 1134, ktorá hovorí, že dohody musia byť vykonávané v dobrej viere
a v dikcii článku 1156 Code Civil, v zmysle ktorého sa v dohodách musí hľadať úmysel strán
prednostne pred ich doslovným významom. Aplikujúc citované ustanovenia francúzsky právnici tvrdili,
že Code Civil pripúšťa použitie doktríny clausula rebus sic stantibus.
Aj napriek postoju právnej vedy bola predmetná doktrína (vo francúzsku označovaná ako théorie
de l’imprévision) odmietnutá zo strany súdov. Jedným z najcitovanejších prípadov v tejto oblasti je vec
Canal de Craponne. V uvedenom prípade zmluvné strany uzavreli zmluvu o zavlažovaní záhrad za
vopred dohodnutú fixnú cenu. Zmluva bola v platnosti viac ako 300 rokov, pričom počas tohto obdobia
došlo k enormnému nárastu nákladov na zavlažovanie a dohodnutá cena sa stala výrazne nepomernou
k poskytovaným službám. Vec sa po prvostupňovom konaní dostala na odvolací súd, ktorý zmluvu
adaptoval zmeneným ekonomickým podmienkam, čim zasiahol do zásady nezmeniteľnosti zmlúv
a aplikoval doktrínu théorie de l’imprévision. Predmetné rozhodnutie odvolacieho súdu však bolo zo
strany Cour de cassation, ako najvyššej súdnej inštancie, zrušené s poukazom na článok 1134 Code
Civil. Cour de cassation vo svojom rozhodnutí uviedol: „Nakoľko článok 1134 je všeobecným
a absolútnym textom, súdom neprináleží brať zreteľ na čas a okolnosti, aby tak modifikovali zmluvy
uzavreté medzi stranami.“
Opačnou cestou vybral najvyšší administratívny súd Conseil d’Etat, ktorý v oblasti
administratívnych zmlúv vytvoril flexibilnú koncepciu théorie de l’imprévision, schopnú reagovať na
zmenu pomerov v dôsledku nepredvídateľných okolností. Reprezentatívnym rozhodnutím z tejto oblasti
je Compagnie Generale d’Eclairage de Bordeaux v. Ville de Bordeaux. V uvedenom prípade mesto
Bordeaux v roku 1904 uzavrelo zmluvu (koncesnú) so súkromnou spoločnosťou. Predmetom zmluvy
bola dodávka plynu a elektriny pre podstatnú časť mesta v trvaní 30 rokov. Po vypuknutí 1. svetovej
vojny cena uhlie enormne vzrástla, v dôsledku čoho sa dodávateľská spoločnosť snažila o zvýšenie
cien (fixných) plynu a elektriny dohodnutých v zmluve. Prípad sa dostal až na Conseil d’Etat, ktorý vo
svojom rozhodnutí uviedol, že vzhľadom na zmenenú ekonomickú situáciu sa ceny dojednané v zmluve
stali neprimeranými. V dôsledku uvedeného vzniklo dodávateľskej spoločnosti právo na kompenzáciu
od odberateľa – mesta Bordeaux. V odôvodnení citovaného rozhodnutia sa uvádza: „je v povahe
zmluvy s fixnou cenou, že kolísanie cien by malo byť predvídané, avšak keď zvýšenie cien prekročí
limity zvýšenia, ktoré mohlo byť zamýšľané zmluvnými stranami pri uzavieraní zmluvy, prípad má byť
zadržaný s cieľom upraviť zmluvné podmienky, ak sa strany medzi sebou nemôžu dohodnúť“.
Z rozhodovacej činnosti Conseil d’Etat však nemožno vyvodiť, že by théorie de l’imprévision
mohla byť považovaná za všeobecný princíp francúzskeho práva. Práve naopak, táto teória sa
vyskytuje a je aplikovaná výlučne v oblasti administratívnych zmlúv, pričom Conseil d’Etat zakladá svoje
rozhodnutia, na rozdiel od Cour de cassation, na administratívnom práve. Dôvodom existencie tejto
teórie výlučne v oblasti administratívnych zmlúv je, že rozhodnutia Conseil d’Etat primárne sledujú
zabezpečovanie verejných potrieb, ktorých nezabezpečenie by mohlo mať katastrofické následky. Aj
preto Conseil d’Etat operuje s flexibilnou théorie de l’imprévision a vo svojich rozhodnutiach zohľadňuje
zmenu pomerov a jej vplyv na trvanie záväzkového vzťahu. Na druhej strane rozhodnutia Cour de
cassation regulujú primárne vzťahy súkromnoprávnej povahy spadajúce do pôsobnosti Code Civil
a vychádzajúce zo zásady pacta sunt servanda, pričom podľa názorov francúzskej právnej vedy má
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stabilita týchto vzťahov a ich „sila zákona“ prednosť pred akýmikoľvek súdnymi zásahmi s výnimkou
42
tých, ktoré sú aprobované zákonom.
3

NORMATÍVNE VYJADRENIE VPLYVU ZMENY POMEROV NA TRVANIE ZÁVÄZKOVÉHO
VZŤAHU V PLATNEJ PRÁVNEJ ÚPRAVE
43

V platnej právnej úprave súkromného práva nachádzame vyjadrenie doktríny clausula rebus sic
44
stantibus hneď na niekoľkých miestach. Predovšetkým inštitút zmluvy o budúcej zmluve (pactum de
contrahendo), zakotvený ako v Občianskom zákonníku (§ 50a OZ), tak aj v Obchodnom zákonníku (§
289 a nasl. ObchZ), vychádza z premisy, že základným predpokladom uzavretia realizačnej zmluvy je
stálosť pomerov existujúcich v čase uzatvárania zmluvy predbežnej. Zmluva o budúcej zmluve je tak
uzatvorená pod klauzulou rebus sic stantibus. Občiansky zákonník v tejto súvislosti operuje s pojmom
spravodlivosti, keď uvádza, že „tento záväzok zaniká, pokiaľ okolnosti, z ktorých účastníci pri vzniku
záväzku vychádzali, sa do tej miery zmenili, že nemožno spravodlivo požadovať, aby sa zmluva
uzavrela“. Rovnako Obchodný zákonník v prípade zániku záväzku uzavrieť realizačnú zmluvu používa
45
obdobný korektív aplikácie doktríny rebus sic stantibus, a to pojem rozumnosti. Možno však
skonštatovať, že obe pojmy majú k sebe veľmi blízko, avšak zároveň vyjadrujú odchylné zameranie
oboch kódexov. Občiansky zákonník, regulujúci vzťahy medzi neprofesionálmi používa pojem
spravodlivosti, prostredníctvom ktorého vyjadruje snahu o rovné (spravodlivé) usporiadanie právnych
vzťahov. Pojem spravodlivosti zároveň odzrkadľuje pôsobenie dobrých mravov (najmä § 3 ods. 1 OZ),
ktoré sa nesie celým Občianskym zákonníkom a do normatívneho textu premieta požiadavku, že výkon
práv a povinností vyplývajúci z občianskoprávnych vzťahov nesmie byť v rozpore s pravidlami
správania sa, ktoré sú v prevažnej miere v spoločnosti uznávané a tvoria základ fundamentálneho
46
hodnotového poriadku. Na druhej strane kritérium rozumnosti obsiahnuté v Obchodnom zákonníku
odzrkadľuje kvalitu ním regulovaných vzťahov. V tomto prípade sa jedná o vzťahy medzi profesionálmi
zahrňujúce podnikateľské riziko. Tieto vzťahy nemusia v každom prípade odzrkadľovať kritérium
spravodlivosti a pravdepodobne aj z tohto dôvodu použil zákonodarca odlišné kritérium na posúdenie
zániku záväzku uzavrieť realizačnú zmluvu. Môže totiž nastať situácia, že z hľadiska spoločensky
uznávaných hodnôt bude spravodlivé, aby záväzok zo zmluvy o budúcej zmluve zanikol, avšak pri
aplikácii kritéria rozumnosti (napr. z hľadiska ekonomickej racionality) nebude rozumné, aby subjekt
podstupujúci podnikateľské riziko bol v dôsledku zmenených pomerov oslobodený od svojho záväzku.
Zhrňujúc uvedené možno uviesť, že všetko rozumné by malo byť aj spravodlivé, avšak nie všetko
spravodlivé musí zároveň spĺňať kritéria rozumnosti.
Spoločným znakom oboch právnych úprav inštitútu pactum de contrahendo je, že v prípade
zmeny okolností, z ktorých účastníci pri vzniku záväzku vychádzali (OZ), resp. zrejme vychádzali
(ObchZ), zaniká záväzok povinnej strany uzavrieť realizačnú zmluvu.
Zmena pomerov a následná nemožnosť plnenia
Aktuálna súkromnoprávna úprava vychádza z koncepcie, že následná (dodatočná) nemožnosť
plnenia spôsobuje zánik záväzku dlžníka plniť. Zákonodarca týmto reaguje na situáciu, kedy sa plnenie,
ktoré bolo pri vzniku záväzkového vzťahu možné (objektívne) a dovolené, sa v dôsledku zmenených
pomerov stane nemožným. Tieto prípady môžeme rozdeliť do viacerých subkategórií, a to na
nemožnosť úplnú a čiastočnú a ďalej na nemožnosť faktickú, právnu a tzv. hospodársku. Vzhľadom na
obsahové zameranie tohto príspevku opomenieme delenie z hľadiska kvantitatívneho (čiastočná, resp.
úplná nemožnosť) a zameriame sa na kvalitatívne delenie nemožnosti plnenia.
Čo sa týka faktickej nemožnosti, táto nastáva v prípade, ak je plnenie objektívne nemožné.
Typickou situáciou je zánik predmetu plnenia. Pod pojem faktickej nemožnosti sa niekedy zahrňuje aj
tzv. subjektívna nemožnosť plnenia, ktorá nastáva vtedy, ak dlžník nie je pre prekážky na svojej strane
47
schopný poskytnúť plnenie, aj keď iná osoba by bola schopná plniť. Toto vymedzenie však
považujeme za nie úplne presné, nakoľko ako Občiansky zákonník tak aj Obchodný zákonník
nepovažujú záväzok za splniteľný v prípade, ak ho možno splniť prostredníctvom tretej osoby. Takáto
42

K tomu porovnaj Planiol, M. Treatise on the Civil Law. Baton Rouge: Lousiana State Law Institute, 1959.
Pod pojmom súkromnoprávna úprava rozumieme úpravu obsiahnutú v základných kódexoch súkromného práva, Občianskom
a Obchodnom zákonníku.
44
Okrem spomenutého inštitútu pactum de contahendo nachádzame vyjadrenie klauzuly rebus sic stantibus aj v ustanoveniach §
749 ods. 2 OZ a § 518 ObchZ.
45
Podľa § 292 ods. 5 Obchodného zákonníka: „Záväzok uzavrieť budúcu zmluvu alebo doplniť chýbajúci obsah zmluvy tiež zaniká,
ak okolnosti, z ktorých strany zrejme vychádzali pri vzniku tohto záväzku, sa do tej miery zmenili, že nemožno od zaviazanej strany
rozumne požadovať, aby zmluvu uzavrela“.
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Uznesenie Ústavného súdu SR z 24.2.2011, č. k. IV.ÚS 55/2011-19.
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K tomu pozri Bejček, J., Eliáš, K., Raban, P. a kol. Kurs obchodního práva. Obchodní závazky. 5. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010,
s. 213.
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situácia môže nastať jedine v prípade, ak by sa jednalo o plnenie nezastupiteľné, viazané na osobné
schopnosti dlžníka. Sme však toho názoru, že aj v tomto prípade by sa jednalo o plnenie objektívne
nemožné, nakoľko ak plniť nemôže ani dlžník a vzhľadom na nezastupiteľnosť plnenia ani iná osoba,
znamená to len toľko, že plniť nemôže nikto a plnenie sa tak stáva objektívne nemožným.
V otázke právnej nemožnosti plnenia hovorí Obchodný zákonník o situácii, kedy sa plnenie
stane nemožným z dôvodu, že po uzavretí zmluvy boli vydané právne predpisy, ktoré dlžníkovi
zakazujú správanie, na ktoré je zaviazaný, alebo vyžadujú úradné povolenie , ktoré nebolo dlžníkovi
udelené, hoci sa oň riadne usiloval. Právnu nemožnosť plnenia však nemôžeme, čisto terminologicky
vzato, považovať za nemožnosť plnenia, ale skôr za nedovolenosť, nakoľko plnenie je objektívne
48
(reálne, nie však právne) možné. Právnou nemožnosťou plnenia sa zaoberal aj Najvyšší súd Českej
republiky v prípade, v ktorom dlžník po uzavretí zmluvy žiadal o vydanie úradného povolenia –
územného rozhodnutia, ale toto mu udelené nebolo. V posudzovanom prípade dospel Najvyšší súd
k nasledovnému: „je zřejmé, že územní rozhodnutí, jež bylo podmínkou pro realizaci kupní smlouvy,
není úředním povolením, které by bylo vydáváno po uzavření předmětné kupní smlouvy na základě v té
době vydaného právního předpisu, ale jde o správní rozhodnutí vydané na základě dříve vydaných
49
předpisů upravujících správu v oblasti územního plánování“. Z citovaného rozhodnutia vyplýva, že
dlžník sa môže domáhať nemožnosti plnenia v dôsledku nedosiahnutia úradného rozhodnutia len v tom
prípade, ak toto bolo vydané na základe právneho predpisu vydaného po uzavretí zmluvy, avšak nie na
základe takého rozhodnutia, ktoré síce bolo vydané po uzavretí zmluvy, ale na základe právneho
predpisu, ktorý bol v čase uzavretia zmluvy účinný. To súvisí najmä s predvídateľnosťou rozhodovacej
činnosti orgánov verejnej moci, nakoľko dlžník v čase uzavretia zmluvy musí vedieť, či dokáže splniť
požiadavky právnej úpravy potrebné na vydanie úradného povolenia. Rovnako, ak vydanie úradného
povolenia závisí od úvahy orgánu verejnej moci, táto, rovnako ako judikatúra súdov, by mala vykazovať
znaky predvídateľnosti a istej konštantnosti. Preto dlžník už v čase kontrahovania si ma byť vedomý
toho, či dokáže splniť to, k čomu sa zaviazal a v prípade, že to splniť nedokáže, mal by znášať právom
(zmluvou) predvídané následky. Za výnimku z uvedeného možno považovať situáciu, kedy bude
vydané rozhodnutie po uzavretí zmluvy a na základe právneho predpisu, ktorý bol účinný v čase
uzavretia zmluvy, ak toto rozhodnutie je vydané v dôsledku radikálnej zmeny konštantného
rozhodovania. Vychádzame tu z premisy, že dlžník by mal zodpovedať len v tom prípade, ak
nemožnosť plnenia nemohol predvídať a tým predísť eventuálnej nemožnosti plnenia. Za nemožné
plnenie je teda potrebné považovať nie len plnenie, ktoré sa stalo zakázaným v dôsledku vydania
právneho predpisu, ale aj plnenie, ktoré sa stalo nemožným v dôsledku obratu (náhleho
a nepredvídateľného) v interpretácii pôvodného právneho predpisu.
Poslednou a pre nás najzaujímavejšou subkategóriou nemožnosti plnenia je tzv. hospodárska
50
nemožnosť plnenia. Hneď v úvode však musíme poznamenať, že v tomto prípade by sa nemalo
hovoriť o nemožnosti plnenia ako takej, nakoľko hospodárska nemožnosť vyjadruje situáciu, kedy je
plnenie objektívne možné, avšak pre dlžníka veľmi ťaživé. Preto práve hospodárska nemožnosť plnenia
je najvernejším vyjadrením klauzuly rebus sic stantibus, t. j., že zmluvy znejúce na plnenie v budúcnosti
sa musia chápať tak, ako by podliehali podmienke, že okolnosti zostanú rovnaké. Ako vyplýva aj
z uvedenej historickej analýzy tejto doktríny, jej zmyslom bolo reagovať na situácie, kedy sa plnenie
51
v dôsledku nepredvídateľnej zmeny okolností nestane objektívne nemožným , ale na strane dlžníka
nastane tak podstatná objektívna zmena okolností majúca dopad do subjektívnej sféry dlžníka, že
plnenie sa pre neho stane tak nákladným, že to môže v konečnom dôsledku viesť k jeho
hospodárskemu zániku. Z tohto dôvodu bola hospodárska nemožnosť v staršej literatúre zaraďovaná
pod pojem obtiažna možnosť plnenia, t. j. taká, ktorá tvorí akési hraničné prípady medzi možnosťou
52
plnenia a nemožnosťou plnenia.
Po krátkom úvode k hospodárskej nemožnosti plnenia sa dostávame k základnej otázke tohto
príspevku, a to či nepredvídateľnú zmenu pomerov možno v našom právnom prostredí (a
s prihliadnutím na súčasnú právnu úpravu) vo všeobecnosti považovať za okolnosť ovplyvňujúcu
trvanie záväzkového vzťahu. V hľadaní odpovede na nastolenú otaźku vychádzame v prvom rade
z dikcie ustanovenia § 575 ods. 2 OZ, ktoré nepovažuje plnenie za nemožné, najmä ak ho možno
48

Porovnaj Kubeš, V. Nemožnost plnění a právní norma. 1. vydání. Praha – Brno: Orbis, 1938, s. 82.
Rozsudok Najvyššieho súdu Českej republiky zo dňa 26. 3. 2002, sp. zn. 29 Odo 70/2001.
K vymedzeniu hospodárskej nemožnosti plnenia porovnaj Sedláček, J. Obligační právo. Obecné nauky o právních jednáních
obligačních a o splnění závazků. 2. vyd. Brno: 1924, s. 37, kde autor uvádza: „Jde-li ze smlouvy najevo, že dlužník plniti chce a
věnovati tomu jen určitou míru oběti ať na statcích svých, ať na své práci duševní či tělesné, není smlouva splnitelná, je-li splnitelná
jen větší měrou obětí. Míra těchto obětí může býti jako smluvní doložka stranami výslovně stanovena. Jinak musíme se přidržeti
pravidla §914 a prohlásiti za nemožné ono plnění, dalo-li by se provésti jen prostředky, které jsou s hlediska dobrých mravů
zavržitelné. Zavržitelnost musí býti dána již v době plnění smlouvy. V tomto případě splývá hospodářská nemožnost splnění s
nedovoleností smluvního plnění.“
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V prípade objektívnej nemožnosti plnenia totiž väčšina právnych poriadkov obsahoval ustanovenia upravujúce zánik záväzku
v zmysle rímskoprávnej zásady impossibillia nullum obligatio est
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Kanda, A. Nesplnění závazku a jeho právní následky. Praha: Academia, 1970, s. 23.
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uskutočniť aj za sťažených podmienok, s väčšími nákladmi alebo až po dojednanom čase.
Normatívnym zakotvením tohto ustanovenia dal zákonodarca najavo, že plnenie obtiažné nie je
plnením nemožným a teda že s ním nemožno spájať také právne následky, aké sú spájané s následnou
53
nemožnosťou plnenia (zánik záväzku dlžníka). Zároveň týmto zákonodarca zamedzil extenzívnemu
výkladu inštitútu nemožnosti plnenia. Ďalším dôvodom je existencia elementárnej zásady obligačného
práva (ktorá zároveň našla aj svoje normatívne vyjadrenie v § 493 OZ) pacta sunt servanda, ktorá
pripúšťa zmenu záväzkového vzťahu len v prípade súhlasu jeho strán. Tu môžeme poukázať aj na
pevné stanovisko francúzskej súdnej praxe, ktorá aj s poukazom na článok 1134 Code civil odmietla
akékoľvek zákonom neaprobované zásahy do záväzkového vzťahu. Rovnako judikatúra českých súdov
sa v otázke všeobecnej aplikovateľnosti doktríny pacta sunt servanda prikláňa k odmietavému
54
stanovisku. Týmto, vychádzajúc zo všeobecného princípu pacta sunt servanda môžeme uzavrieť, že
nemožnosť plnenia (resp. vplyv zmeny pomerov na trvanie záväzkového vzťahu) je nevyhnutné
vykladať reštriktívne s osobitným akcentom na právnu istotu a stabilitu záväzkových vzťahov. Zároveň
z celej konštrukcie záväzkového práva a v rámci nej nemožnosti plnenia(obsiahnutej ako v OZ, tak aj
v ObchZ) môžeme vyvodiť záujem zákonodarcu na dodržiavaní zásady záväznosti zmlúv, ktorá
v našom právnom systéme prevyšuje doktrínu clausula rebus sic stantibus.
Z toho, čo sme zatiaľ uviedli vyznieva, že strana, ktorá v dôsledku zmenných pomerov nie je
schopná (resp. je schopná, ale len veľmi obtiažne) splniť svoj záväzok, nemá inú možnosť a musí
dodržať to, k čomu sa zaviazala, a to aj napriek tomu, že to povedie k jej hospodárskemu zániku. Avšak
ani právo nie je čiernobiele a rigorózne až natoľko, že by neobsahovalo korektívy umožňujúce mu
reagovať na dynamiku spoločenských vzťahov a narovnávať zmluvnú rovnováhu tam, kde bola
v dôsledku exogénnych faktorov narušená. Za takýto materiálny korektív „tvrdosti“ zákona sú
považované dobré mravy (resp. poctivý obchodný styk v obchodnom práve). Princíp dobrých mravov
môžeme, vychádzajúc najmä z § 3 ods. 1 OZ, chápať ako postulát primeranosti výkonu práv
a povinností. Ak sa teda plnenie v dôsledku nepredvídateľnej zmeny okolností stane pre dlžníka
sťaženým (hospodársky nemožným) podľa nášho názoru by súd mal pri aplikácii práva zmierniť tvrdosť
zákona použitím materiálneho korektívu v podobe dobrých mravov a veriteľovi plnenie nepriznať.
Elegantnejšie riešenie v tejto otázke ponúka napríklad nový český občiansky zákonník (§ 1765, §
55
1766) , prípadne občiansky zákonník Nemecka (§ 313 BGB), ktoré umožňujú súdom pružnejšie
reagovať na zmenu okolností prostredníctvom inštitútu adaptácie zmluvy zmeneným okolnostiam.
4

ZÁVER

Ako sme už vyššie uviedli, náš právny poriadok nevychádza z akceptácie doktríny clausula rebus
sic stantibui ako všeobecnej zásady súkromného práva. Na druhej strane zástava hodnoty dobrých
mravov, spravodlivosti, racionality a ekvivalencie. Ak teda nastane taká nepredvídateľná zmena
okolností, ktorá naruší zmluvnú rovnováhu tak enormne, že splnenie zmluvy by viedlo
k nespravodlivosti, nemožno aplikovať ustanovenia o nemožnosti plnenia. Ani v takomto prípade však
nemožno od zaviazanej strany požadovať, aby poskytla plnenie odporujúce základným morálnym
východiskám súkromného práva. Práve v takýchto prípadoch je potrebné „pribrať do hry“ právne
(materiálne) korektívy zmierňujúce niekedy tvrdý text zákona.
53
Neprípustnosť všeobecnej aplikácie doktríny pacta sunt servnda vyplýva podľa nášho názoru aj z toho, že zákonodarca ju
v odôvodnených prípadoch normatívne zakotvil (napr. v prípade zmluvy o budúcej zmluve, a pod.) čim dal jednoznačne najavo, že
dovolávať sa zmenených pomerov možno iba v prípadoch stanovených zákonom alebo dojednaných medzi účastníkmi záväzkového
vzťahu.
54
K tomu porovnaj napríklad Rozsudok Najvyššieho súdu Českej republiky zo dňa 23. 9. 2009, sp. zn. 33 Cdo 1787/2007,
v odôvodnení ktorého sa uvádza: „Stane-li se plnění nemožným až v době existence platného závazku, závazek zaniká, a to
okamžikem, kdy nemožnost nastala. Nemožnost je dodatečná jestliže plnění se stalo následkem určité okolnosti nemožným, ačkoliv
v době uzavření smlouvy bylo objektivně splnitelné. Za nemožné se však v souladu s ustanovením § 575 odst. 2 obč. zák.
nepovažuje tzv. nemožnost hospodářská, tedy taková kdy je závazek možnost splnit jen za ztížených podmínek, s většími náklady,
nebo závazek lze splnit až po určité době plnění. Obtížnost plnění zásadně nevede k aplikaci pravidel o nemožnosti plnění a platí
obecná zásada soukromého práva „pacta sunt servanda“.“
55
§ 1765
(1) Dojde-li ke změně okolností tak podstatné, že změna založí v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr
znevýhodněním jedné z nich buď neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo neúměrným snížením hodnoty
předmětu plnění, má dotčená strana právo domáhat se vůči druhé straně obnovení jednání o smlouvě, prokáže-li,
že změnu nemohla rozumně předpokládat ani ovlivnit a že skutečnost nastala až po uzavření smlouvy, anebo se
dotčené straně stala až po uzavření smlouvy známou. Uplatnění tohto práva neopravňuje dotčenou stranu, aby
odložila plnění.
(2) Právo podle odstavce 1 dotčené straně nevznikne, převzala-li na sebe nebezpečí změny okolností.
§ 1766
(1) Nedohodnou-li se strany v přiměřené lhůtě, může sou k návrhu kterékoli z nich rozhodnout, že závazek ze smlouvy
změní obnovením rovnováhy práv a povinností stran, anebo že jej zruší ke dni a za podmínek určených
v rozhodnutí. Návrhem strán soud není vázán.
(2) Soud návrh na změnu závazku zamítne, pokud dotčená strana neuplatnila právo na obnovení jednání o smlouvě
v přiměřené lhůtě, co změnu okolností musela zjistit; má se za to, že táto lhůta činí dva měsíce.
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JE KUMULÁCIA VIACERÝCH KONTATEĽSKÝCH TITULOV
V OSOBE ČLENA ŠTATUTÁRNEHO ORGÁNU SKUTOČNE
VYLÚČENÁ? KDE SÚ HRANICE SÚDNEHO VÝKLADU PRÁVA?
Marko Deák
Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Abstrakt: Témou predkladaného príspevku je tzv. súbeh funkcie (člena) štatutárneho orgánu
kapitálovej obchodnej spoločnosti s funkciou vedúceho zamestnanca tejto spoločnosti. Autor sa pokúša
problematiku súbehu zaradiť do širšieho rámca nadväzujúcich otázok a poznatky teórie konfrontuje so
súdnou praxou. Príspevok analyzuje rozhodnutie veľkého senátu Najvyššieho súdu Českej republiky zo
dňa 15. 10. 2008, sp. zn.: 31 Odo 11/2006, v ktorom vylúčil, aby u jednej osoby došlo k súbehu
konateľského oprávnenia plynúceho z členstva v štatutárnom orgáne a konateľského oprávnenia
plynúceho zo zákonného zastúpenia podnikateľa. Autor polemizuje so správnosťou uvedeného výkladu,
uvažuje nad jeho dopadmi pre obchodnú prax a nad hranicami súdneho výkladu práva.
Kľúčové slová: Súbeh funkcie (člena) štatutárneho orgánu s funkciou vedúceho zamestnanca,
zastúpenie podnikateľa, konanie podnikateľa.
Abstract: Submitted contribution deals with concurrence of functions of the statutory body (member) of
capital company with the leading employee position in the company. Author tries to incorporate issues
of concurrence of functions into wider framework of connected questions. Conclusions of theory are
confronted with the court decisions. Contribution analyzes decision of big senate of the Highest Court of
Czech republic from 15. 10. 2006, filed as: 31 Odo 11/2006, in which the Highest Court excluded the
concurrence of the authorization to act of statutory body member with the authorization to act as
a representative of the company cumulated in one person. Author argues against the correctness of
above mentioned interpretation, analyzes the impacts of the decision on business practice and analyzes
the limits of judicial interpretation of law.
Key words: Concurrence of functions of the statutory body (member) with the leading employee
position, representation of an entrepreneur, acting of an entrepreneur.
1

ÚVOD

Problematika súbehu funkcií v teórii obchodného práva nie je novinkou. Táto téma sa v istých
intervaloch neustále vracia a prináša teoretikom podnety na rozličné úvahy. O znovuobjavenie tejto
témy a eskaláciu záujmu o túto problematiku sa tu a tam postará podnikateľská prax, ktorá požaduje
stanovisko k možnosti upraviť vzťahy v obchodnej spoločnosti podľa konkrétneho vzorca, niekedy je
impulzom pre návrat k tejto téme (ako je to i v prípade tohto príspevku) súdne rozhodnutie.
2

VÝCHODISKÁ
1

Obchodná spoločnosť je právnickou osobou. Právny poriadok Slovenskej republiky vychádza
2
z tzv. teórie fikcie právnickej osoby, v dôsledku ktorej sa okruh osôb v právnom zmysle rozšíril i na
3
umelé, fikciou predpokladané subjekty. Právnická osoba s ohľadom na svoj fiktívny charakter nevie
navonok prejaviť svoju spôsobilosť na právne úkony vo všetkých veciach inak, ako konaním
4
štatutárneho orgánu. Právna úprava vychádza z predstavy, že právnická osoba má vlastnú vôľu a túto
vôľu môže nesprostredkovane prejaviť voči tretím osobám a to práve prostredníctvom svojho
5
štatutárneho orgánu, ktorého konanie sa považuje za osobné konanie právnickej osoby. V teórii sa

1

Ustanovenie § 56 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v aktuálnom znení.
Patakyová, M. Prejav vôle podnikateľa v právnych vzťahoch. Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae. Tomus XXVI, str.
166.
3
Řeháček, O. K novému pohledu na jednání členů představenstva akciové společnosti v judikatuře Nejvyššího soudu ČR. Obchodní
právo č. 11/2008, str. 4.
4
Patakyová, M. Prejav vôle podnikateľa v právnych vzťahoch. Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae. Tomus XXVI, str.
168.
5
Konanie iných osôb môže mať pre právnickú osobu zaväzovacie účinky z titulu zastúpenia. Rozlišovanie osobného konania
právnickej osoby a konania v zastúpení nenachádzame v žiadnom právnom poriadku členského štátu Európskej únie s výnimkou
2
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6

hovorí o dvojakej pôsobnosti štatutárneho orgánu – jednak o jeho vonkajšej pôsobnosti (teda o jeho
generálnom konateľskom oprávnení) a jednak o jeho vnútornej pôsobnosti (do ktorej spadá
predovšetkým obchodné vedenie spoločnosti). Pojem obchodné vedenie nemá v platnom práve svoju
7
8
legálnu definíciu. Táto skutočnosť však nebránila teórii resp. judikatúre, aby tomuto pojmu dala určitý
právny rozmer.
2.1

Ihla v kope sena a štatutárny orgán

Obzvlášť u veľkých korporácií však bude nemožné, aby o všetkých otázkach spadajúcich pod
takto vymedzený pojem obchodného vedenia rozhodoval štatutárny orgán. Požiadavka kvalitnej správy
záležitostí obchodnej korporácie so starostlivosťou riadneho hospodára spravidla vylučuje, aby
o všetkom, čo sa v nej každodenne deje, rozhodoval výlučne štatutárny orgán. To by vzhľadom k jeho
9
obmedzenej kapacite viedlo k blokácii rozhodovacích procesov. Štatutárny orgán nemá v mnohých
prípadoch pod tlakom rôznych okolností priestor márniť čas hľadaním tej najostrejšej ihly
10
v kope sena: úloha je, nájsť tam čo najrýchlejšie akúkoľvek ihlu, s ktorou sa dá slušne šiť.
Ťažko možno tvrdiť, že do obchodného vedenia spoločnosti s niekoľkými tisíckami zamestnancov
možno zahrnúť rozhodovanie o nákupe kopírky, o uzatvorení pracovnej zmluvy s radovým
11
zamestnancom alebo o uverejnení reklamného inzerátu. Nie je jednoduché zadefinovať, kde končia
hranice obchodného vedenia resp. neprenositeľného základu tohto vedenia (teda i náplň funkcie člena
štatutárneho orgánu) a kde už začína priestor pre prípadný súbežný pracovnoprávny pomer, ak
12
13
imanentnou súčasťou oboch činností je výkon riadiacej pôsobnosti. Ak pripustíme možnosť
vertikálneho (osoby pôsobiace vnútri spoločnosti, typicky vedúci zamestnanci) resp. horizontálneho
(vymedzenie právomocí vnútri štatutárneho orgánu medzi jeho členmi) delegovania činností náležiacich
do obchodného vedenia, fúkneme vietor do plachiet teórie správy a riadenia korporácií, podľa ktorej čím
väčší podnik, tým efektivita jeho riadenia vyžaduje delegovanie činností vo väčšom rozsahu ako
základný článok deľby práce. V rámci deľby činnosti a zodpovednosti štatutárny orgán realizuje veci
strategickej a koncepčnej povahy, pričom príslušní riaditelia, námestníci zaisťujú operatívny výkon
14
činnosti spoločnosti na svojich úsekoch. Minca má ale zvyčajne i druhú stranu. Tá sa ukáže v prípade,
ak takýto vedúci zamestnanec urobí právny úkon menom spoločnosti. Vtedy nadobúda uvedený
problém nový obsah. Síce delegovanie činnosti spadajúcich do obchodného vedenia v sebe nemôže
obsahovať konateľské oprávnenie, to však môže v konkrétnom prípade vzniknúť priamo zo zákona.
2.2

Konkurencia konateľského oprávnenia

Ustanovenie § 15 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v aktuálnom znení (ďalej len
ObchZ) stanoví, že ten kto bol pri prevádzkovaní podniku poverený určitou činnosťou, je splnomocnený
na všetky úkony, ku ktorým pri tejto činnosti obvykle dochádza. Účelom tohto ustanovenia je vybaviť
osoby poverené pri prevádzkovaní podniku určitou činnosťou základným rozsahom oprávnenia robiť
právne úkony pri realizácii činnosti, na ktorú bola osoba poverená. Rozhodujúce je preto poverenie
15
určitou činnosťou a zákonné splnomocnenie k obvyklým právnym úkonom je len jeho dôsledkom. Ak
teda príslušný orgán obchodnej spoločnosti (samotný štatutárny orgán resp. valné zhromaždenie)
rozhodne o delegovaní činnosti spadajúcej do obchodného vedenia (napr. otázky riadenia výroby
Slovenskej a Českej republiky. Podľa: Řeháček, O. K novému pohledu na jednání členů představenstva akciové společnosti
v judikatuře Nejvyššího soudu ČR. Obchodní právo č. 11/2008, str. 5, 11.
6
Obdobne Rada, I. Souběh funkce (člena) statutárního orgánu a vedoucího zaměstnance. Právní rozhledy č. 1/2006, str. 20.
7
Z teórie napr.: Obchodným vedením spoločnosti sa spravidla rozumie konanie dovnútra spoločnosti, ktoré zahŕňa riadenie
spoločnosti, vnútornú správu spoločnosti, rozhodovanie o prevádzkových záležitostiach spoločnosti, o organizačných, personálnych,
technických a obchodných otázkach. Ján Husár in Suchoža, J., Husár, J. a kol. Obchodné právo. 1. vydanie. Bratislava: Iura Edition,
2009, str. 498.
8
Viď napr. rozhodnutie Najvyššieho súdu Českej republiky zo dňa 05. 04. 2006, sp. zn.: 5 Tdo 94/2006, podľa ktorého pojem
obchodného vedenia spravidla zahŕňa organizáciu a riadenie podniku, ktorý náleží spoločnosti, riadenie zamestnancov, rozhodovanie
o prevádzkových záležitostiach, t.j. napr. zásobovanie, odbyt, reklama, vedenie účtovníctva a pod., a taktiež i rozhodovanie
o podnikateľských zámeroch.
9
Eliáš, K. Hodnotový výklad zákona a inspirace ze starých textů. Bulletin advokacie č. 9/2010, str. 27.
10
Citát Petra Hajna. Podľa Eliáš, K. Hodnotový výklad zákona a inspirace ze starých textů. Bulletin advokacie č. 9/2010, str. 27.
11
Rada, I. Souběh znovu a jinak. Právní rádce č. 6/2009, str. 8.
12
Čech, P. Statutární orgán, zaměstnanec, nebo od každého trochu? Právní rádce č. 2/2009.
13
I tá, ako i ďalšie s ňou spojené otázky (napr. či po delegovaní pôsobnosti štatutárny orgán stráca oprávnenie delegovanú
pôsobnosť vykonávať, zbaví sa delegovaním pôsobnosti štatutárny orgán i zodpovednosti za riadnu korporátnu správu?) je
predmetom diskusií. Viď napr.: Štenglová, I. Ještě několik poznámek k zákonnému zastoupení obchodní společnosti či družstva
členem statutárního orgánu. Obchodněprávní revue č. 4/2009, str. 102 a nasl. Alebo Rada, I. Souběh znovu a jinak. Právní rádce č.
6/2009, str. 10 a nasl. K legislatívnym zmenám v tejto otázke viď nižšie kapitolu 4.
14
Liška, P. Několik poznámek k souběhu výkonu funkcí. Dostupný na:
http://pravniradce.ihned.cz/c1-52650000-nekolik-poznamek-k-soubehu-vykonu-funkci.
15
Plíva, S. K některým otázkám § 14 a 15 obchodího zákoníku. Právo a podnikání č. 9/2005, str. 5.
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a logistiky) a deleguje túto činnosť na riaditeľa výroby, je potom diskusné, či takéto delegovanie nebude
možné vyložiť ako poverenie určitou činnosťou, v dôsledku ktorého takto poverenej osobe – riaditeľovi
výroby – nevzniká oprávnenie v zákonom vymedzenom rozsahu robiť právne úkony menom
podnikateľa (v dôsledku zákonného splnomocnenia). Rozsah konateľského oprávnenia takto poverenej
16
osoby môže byť v konkrétnom prípade veľmi široký.
Príbeh nadobúda zaujímavý rozmer, ak činnosť spadajúca do obchodného vedenia bola
delegovaná na osobu, ktorá je zároveň členom štatutárneho orgánu. Pre vytvorenie ešte
zaujímavejšieho konceptu uvažujme o tom, že si spoločníci resp. akcionári zaistili kontrolu pred
zneužitím konateľského oprávnenia štatutárneho orgánu tým, že v zakladacom dokumente podmienili
možnosť člena štatutárneho orgánu z titulu svojej funkcie zaväzovať spoločnosť spoločným konaním
s ďalším členom (prax pozná tento mechanizmus ako pravidlo tzv. štyroch či viacerých očí). Ak teda
máme člena predstavenstva akciovej spoločnosti, ktorému boli zverené v rámci obchodného vedenia
otázky spadajúce do oblasti výroby podniku a zároveň tento člen predstavenstva zastáva čelnú pozíciu
v exekutíve podniku ako riaditeľ výroby, nastáva u tejto osoby zvláštna situácia. Táto osoba zastáva
v spoločnosti dvojaké postavenie. Jedným z dôsledkov tohto dvojakého postavenia je skutočnosť, že
u tejto osoby dochádza ku kumulácii, súbehu či konkurencii rôznych druhov oprávnenia konať menom
spoločnosti a to s rôznym rozsahom tohto oprávnenia. Čo sa stane s kumulovanými konateľskými
titulmi, ak boli spoločníci prezieraví a zakotvili tzv. pravidlo štyroch očí? Prevalcuje konateľské
oprávnenie osoby poverenej určitou činnosťou nedostatok konateľského oprávnenia člena štatutárneho
orgánu kumulujúce sa v rukách tej istej osoby? Alebo neguje nedostatok konateľského oprávnenia
člena štatutárneho orgánu možnosť využiť konateľské oprávnenie osoby poverenej určitou činnosťou?
2.3

Prečo má obchodné právo zasahovať do správy obchodnej spoločnosti?

Život vykazuje nekonečnú variabilitu. Právo usiluje o jeho rád, organizáciu a zábranu entropie.
17
Právo má slúžiť životu a nie opačne. Právne normy upravujúce správu obchodných spoločností patria
do oblasti súkromného práva, hoci majú v mnohých prípadoch kogentný charakter. Z tohto pohľadu
obchodnému právu nepríslušní klásť si otázku, prečo si spoločníci konkrétnej korporácie nastavili
otázky správy spoločnosti tak alebo onak. Obchodné právo by však malo byť schopné dať odpoveď na
otázku, či konkrétne nastavenie správy je zákonom aprobované či reprobované. Jedným z možných
metód výkladu je logický výklad argumentom a contrario, podľa ktorého dospejeme k záveru, že ak
uvedený súbeh konateľských oprávnení (resp. ich prípadného využitia) zákonodarca explicitne
nezakazuje, musíme dôjsť k záveru o jeho dovolenosti a prípustnosti. Na druhej strane však netreba
zabúdať nato, že argument a contrario je často i vo vodách obchodného práva zradný a nie vždy nás
k správnemu výkladu privedie. Prosté konštatovanie o prípustnosti uvedenej varianty správy obchodnej
spoločnosti by sa mohlo javiť ako povrchné a tak sa v nasledujúcej časti pokúsim poukázať na
interpretačné úskalia oboch verzií výkladu danej problematiky.
3

KEĎ JUDIKATÚRA NEPOMÁHA
18

Úlohou súdov by malo byť riešiť konflikty a nie nové vyvolávať. Priam prekotný vývoj záverov
súdnej praxe v otázke súbehov neprispel v tejto oblasti k ustáleniu záväzného právneho názoru.
3.1

Stručný judikatórny vývoj
19

Súdna prax sa vyjadrovala k viacerým aspektom problematiky súbehu funkcií. V priebehu 90.
rokov minulého storočia bola diskutovaná prípustnosť vykonávania funkcie štatutárneho orgánu
v pracovnom pomere. Súdna prax pripustila, aby fyzická soba, ktorá v obchodnej spoločnosti zastáva
funkciu člena štatutárneho orgánu, súbežne vstúpila do pracovnoprávneho vzťahu avšak len za
predpokladu, že predmetom tohto súbežného pracovného vzťahu bola iná činnosť, než ktorá náleží do

16
Napr. podľa rozhodnutia Najvyššieho súdu Českej republiky zo dňa 31. 08. 2005, sp. zn.: 29 Odo 608/2004 osoba poverená určitou
činnosťou môže byť oprávnená podľa okolností i k podpísaniu zmenky znejúcej na 10 miliónov Kč.
17
Eliáš, K. Variabilita života a právnická schémata (K souběhu pracovního poměru s členstvím ve statutárním orgánu obchodní
korporace). Obchodněprávní revue č. 10/2009, str. 271.
18
Bobek, M. ...a Ústavní soud skončil. Lidové Noviny, príloha Právo a Justice, 20. 02. 2012, str. 19.
19
Bližšie k vývoju judikatúry viď napr.: Rada, I. Souběh funkce (člena) statutárního orgánu
a vedoucího zaměstnance.
Právní rozhledy č. 1/2006; Čech, P. Statutární orgán, zaměstnanec, nebo od každého trochu? Právní rádce č. 2/2009; Rada, I.
Souběh znovu a jinak. Právní rádce č. 6/2009.
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20

výkonu funkcie člena štatutárneho orgánu. Akcentuje sa pritom skutočný obsah zmluvy, nie jej
21
formálny názov (ako napr. manažérska zmluva).
Na prelome storočí sa súdy vyjadrovali k otázke platnosti právnych úkonov uskutočnených
osobou, u ktorej sa kumulovalo členstvo v štatutárnom orgáne s čelnou funkciou v exekutíve
spoločnosti. U tejto osoby dochádzalo ku kumulácii konateľských oprávnení (jednak z titulu členstva
v štatutárnom orgáne, jednak z titulu zákonného splnomocnenia). Podľa pôvodného stanoviska súdnej
praxe bol súbeh konateľských titulov prípustný a v prípadoch, kedy člen štatutárneho orgánu nemohol
platne zaviazať spoločnosť (napr. z dôvodu potrebnej súčinnosti ďalšieho člena štatutárneho orgánu)
bolo ešte možné, aby konanie tejto osoby spoločnosť zaväzovalo, nakoľko bolo možné konateľské
22
oprávnenie dovodiť z titulu zákonného splnomocnenia. Tohto názoru sa súdy pridržiavali a preberali
23
ich do svojich rozhodnutí a v podstate tak požehnali takéto nastavenie správy obchodných korporácií.
Časť teórie vyslovila otázniky nad správnosťou tohto stanoviska, pričom sa argumentovalo, že
uvedenou konštrukciou správy korporácie môže dôjsť k relatívne jednoduchému prelomeniu vôle
spoločníkov vyjadrenej v požiadavke spoločenskej zmluvy (či stanov) na spoločné konanie členov
štatutárneho orgánu. Pre štatutárny orgán by nebolo nič jednoduchšie než túto požiadavku obísť tým,
že by kohokoľvek zo svojho stredu (kto by ináč musel konať spoločne s ďalším členom) poveril v rámci
prevádzky podniku činnosťou, s ktorou zákon spája splnomocnenie k samostatnému konaniu vo veci,
24
ktorej sa má tento úkon týkať. Objavili sa tak prvé pochybnosti o udržateľnosti zastávanej koncepcie.
3.2

25

Prielomové rozhodnutie Najvyššieho súdu Českej republiky

Novú vlnu záujmu o problematiku súbehu funkcií prinieslo rozhodnutie veľkého senátu
občianskoprávneho a obchodného kolégia NS ČR zo dňa 15. 10. 2008, sp. zn.: 31 Odo 11/2006.
Skutkovo NS ČR riešil otázku platnosti uznania záväzku z úverovej zmluvy zo strany družstva voči
banke. Menom družstva uznávací prejav vôle podpísal sám predseda (predstavenstva) družstva. Podľa
zápisu v obchodnom registri za predstavenstvo družstva konal a podpisoval člen predstavenstva
samostatne. Družstvo sa v spore bránilo tým, že uznanie záväzku ako úkon predstavenstva družstva
vyžaduje v zmysle ustanovenia § 323 ods. 1 ObchZ písomnú formu, a preto pre platnosť uznania
26
záväzku museli v zmysle ustanovenia § 243 ods. 3 ObchZ uznanie záväzku podpísať aspoň dvaja
členovia predstavenstva. Kľúčovou sa stala otázka, či predseda družstva môže konať za družstvo ako
27
jeho zákonný zástupca podľa ustanovenia § 15 ObchZ.
Právna veta uvedeného rozhodnutia je formulovaná kategoricky: osoba, ktorá je štatutárnym
orgánom alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby, nemôže byť súčasne zákonným
zástupcom tejto osoby. NS ČR tak fakticky vylúčil, aby člen štatutárneho orgánu mohol odvodzovať
svoje konateľské oprávnenie z titulu zákonného zastúpenia právnickej osoby. Regulatórna sila právnej
vety má všeobecný dopad, pričom sa vymyká pravidlu záväzného inter partes a skôr nadobúda
charakter všeobecne záväzného pravidla. Toto rozhodnutie svedčí o stále silnejúcej normatívnej sile
28
judikatórnej fakticity.
Svoje rozhodnutie NS ČR odôvodnil premyslenou argumentáciou, ktorou jednoznačne
uprednostnil spoločníkov, akcionárov, vlastníkov obchodnej korporácie pred jej správcami. NS ČR
uviedol, že jedným z prostriedkov, ktorým si spoločníci zaisťujú kontrolu pred zneužitím konateľského
oprávnenia štatutárneho orgánu (prax ho pozná ako pravidlo tzv. štyroch či viacerých očí) je pravidlo
vyjadrené v zakladateľskom dokumente spoločnosti, podľa ktorého člen štatutárneho orgánu môže
spoločnosť zaväzovať len spoločne s ďalším členom. Osoba, u ktorej sú splnené podmienky pre vznik
zákonného zastúpenia, však tomuto obmedzeniu resp. tejto vôli spoločníkov nepodlieha a môže právne
úkony robiť samostatne, teda bez súčinnosti s ďalšími osobami. V rozhodnutí sa uvádza: „Ak rozhodol
najvyšší orgán právnickej osoby (resp. sami spoločníci) o tom, že členovia jej štatutárneho
orgánu nemôžu robiť právne úkony samostatne, ale len (dvaja či viacerí) spoločne, nemožno
20

Rozhodnutie Vrchného súdu v Prahe zo dňa 21. 04. 1992, sp. zn.: 6 Cmo 108/1993, publikované v Sbírce soudních rozhodnutí
a stanovisek pod č. R 13/95. Naň nadväzujúce rozhodnutie Najvyššieho súdu Českej republiky zo dňa 17. 11. 1998, sp. zn.: 21 Cdo
11/98, publikované v Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. R 63/99.
21
Rozhodnutie Najvyššieho súdu Českej republiky zo dňa 13. 09. 2002, sp. zn.: 21 Cdo 1850/2001.
22
Analýze judikatúry k danej problematike som sa už v minulosti venoval v rovnomennom článku: Deák, M. Causa finita? Je
kumulácia viacerých konateľských titulov v osobe člena štatutárneho orgánu skutočne vylúčená? Justičná revue, 64, 2012, č. 1, str.
104 a nasl.
23
Viď judikatúra podľa článku uvedeného v poznámke č. 13: Čech, P. Alebo v článku uvedenom v pozn. č. 22: Deák, M.
24
Čech, P. Statutární orgán, zaměstnanec, nebo od každého trochu? Právní rádce č. 2/2009.
25
Ďalej v texte budem používať skratku NS ČR.
26
Ustanovenie § 243 ods. 3 ObchZ, tretia veta: Ak je však pre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo, predpísaná písomná forma, je
potrebný podpis aspoň dvoch členov predstavenstva.
27
V podrobnostiach k skutkovým okolnostiam prípadu, detailom argumentácie NS ČR, analýze právnych viet rozhodnutia, koreňom
rozhodnutia viď článok uvedený v pozn. č. 22: Deák, M.
28
In Bejček, J., Kotásek, J., Pokorná, J. Soudně nezákonné „zákonné zastoupení“, aneb Curia locuta, causa finita? Obchodněprávní
revue č. 2/2009.
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toto rozhodnutie obchádzať tým, že sám štatutárny orgán poverí svojho člena určitou
činnosťou, ktorá ho k samostatnému konaniu oprávňuje. ... Ak by totiž najvyšší orgán
(spoločníci) bol uzrozumený s tým, aby konkrétny člen štatutárneho orgánu, ktorý súčasne
vykonáva v právnickej osobe činnosť, z ktorej by ináč vyplynulo zákonné zastúpenie, konal
menom spoločnosti samostatne, nič mu nebráni v tom, aby v stanovách (spoločenskej zmluve)
rozhodol o spôsobe konania menom právnickej osoby tak, že menovite uvedený člen
štatutárneho orgánu alebo člen štatutárneho orgánu zastávajúci určitú funkciu, koná menom
právnickej osoby samostatne. Ak tak neurobí, zrejme s takýmto konaním uzrozumený nie je.“
Spoločníkom poskytol nepriamo ochranu i tak, že uprednostnil prísnejší obchodnoprávny režim
zodpovednosti osoby, u ktorej sa kumuluje postavenie člena štatutárneho orgánu s čelnou pozíciou
v exekutíve podniku pred voľnejším pracovnoprávnym režimom zodpovednosti za škodu spôsobenú
spoločnosti. V rozhodnutí sa uvádza: „Zodpovednosť člena štatutárneho orgánu, ktorý robí menom
právnickej osoby právne úkony je podľa ustanovenia § 194 ObchZ podstatne vyššia než zodpovednosť
zamestnanca, člena či inej osoby poverenej určitou činnosťou, a to spravidla pokiaľ ide o rozsah
zodpovednosti, tak i pokiaľ ide o podmienky jej vzniku a o nesenie dôkazného bremena pri porušení
povinnosti ako predpokladu vzniku zodpovednosti za škodu. ... Bolo by popretím právnej úpravy
zodpovednosti štatutárnych orgánov obchodných spoločností a družstiev dovodzovať, že sám
štatutárny orgán môže svojich členov tejto zodpovednosti sprostiť tým, že ich poverí činnosťou
ktorá im umožní robiť uvedené právne úkony s obmedzenou zodpovednosťou.“
3.3

Minca má ale dve strany
29

Teória prijala rozhodnutie s rozpakmi. Časť ho privítala, časť jeho závery spochybnila. Z tých
pozitívnejších napr. Rada uvádza, že osoba, u ktorej nastáva súbeh funkcií (a zároveň tejto osobe
svedčí zákonné splnomocnenie podľa ustanovenia § 15 ObchZ) nemôže konať ako zákonný zástupca
spoločnosti, pretože spoločnosť, u ktorej je zamestnaná a ktorej je štatutárnym orgánom, môže konať
jej prostredníctvom priamo z jej pozície člena štatutárneho orgánu. Z rovnakého dôvodu by člen
30
štatutárneho orgánu nemohol byť poverený ani zmluvným zastúpením.
Z negatívnych ohlasov napr. Bejček, Kotásek a Pokorná došli k záveru, že ak sú u konkrétnej
osoby (u ktorej nastáva súbeh funkcií) splnené podmienky pre zákonné zastúpenie podľa ustanovenia §
15 ObchZ, táto osoba získava samostatnú rozhodovaciu a riadiacu pôsobnosť a to vrátane
31
konania navonok. Doležil spochybnil argument veľkého senátu o odlišnom režime zodpovednosti
u osoby, ktorá je členom štatutárneho orgánu a zároveň zastáva čelnú pozíciu v exekutíve spoločnosti:
„i keď koná osoba ako riaditeľ, neprestáva byť v tejto chvíli štatutárnym orgánom či jeho členom.
Povinnosť konať so starostlivosťou riadneho hospodára a z toho plynúca zodpovednosť tým nie je
a nemôže byť potlačená – táto osoba nemôže tvrdiť, že sa vyzliekla z kože a že keď konala ako riaditeľ,
tak jej nadriadený člen predstavenstva práve spal, mal dovolenku. Je nutné prikloniť sa ku konzumpcii
pracovnoprávnej zodpovednosti zodpovednosťou obchodnoprávnou. Konanie riaditeľa, ktorý je súčasne
štatutárnym orgánom či jeho členom, nepotlačuje jeho povinnosť a zodpovednosť ako štatutárneho
orgánu alebo ako člena štatutárneho orgánu. Riaditeľ – člen predstavenstva má mať v rámci
nastavených pravidiel voľbu konať ako riaditeľ alebo ako člen predstavenstva, ale nemá
32
a nemôže mať voľbu zodpovednostného režimu.“ Eliáš poznamenáva, že sa javí ako prepätá
úzkostlivosť overovať si v obchodnom registri, či snáď ten istý človek (vedúci na obchodnom úseku) nie
je zároveň i členom predstavenstva a to i preto, lebo on s oblátom nekoná ako člen predstavenstva, ale
v inej funkcii, takže druhá strana sa pri bežnej opatrnosti spolieha na pravidlo ustanovenia § 15 ObchZ.
„V tejto veci je potrebné klásť dôraz na ochranu dobrej viery strany, s ktorou akciová spoločnosť svojimi
33
ľuďmi koná.“ Ďalej vyjadruje presvedčenie, že problematika súbehu funkcií vždy vyžaduje individuálny
prístup a rozlišuje prípad, kedy akcionári zvolia členkou predstavenstva doterajšiu finančnú riaditeľku od
prípadu, kedy valné zhromaždenie do predstavenstva zvolí osobu, ktorá doposiaľ so spoločnosťou
spojená nebola. Zatiaľ čo v prvom prípade možno len ťažko predpokladať, že by valné zhromaždenie
voľbou tiež mlčky rozhodlo i o tom, že staronová finančná riaditeľka od okamžiku voľby musí i pri svojej
doterajšej agende robiť úkony za spoločnosť len s asistenciou ďalšieho člena predstavenstva, v druhom
prípade možno ťažko predpokladať uzrozumenie spoločníkov (a vyprázdnenie pravidla štyroch očí)
s tým, že sa bez ich vedomia v spoločnosti zriadi nová funkcia generálneho riaditeľa a že nový člen

29

Pozitívne ho prijal napr.: Petr Čech v článku v pozn. č. 12; Ivana Štenglová v článku v pozn. č. 13.
Viď článok uvedený v poznámke č. 11: Rada, I. Str. 13.
In Bejček, J., Kotásek, J., Pokorná, J. Soudně nezákonné „zákonné zastoupení“, aneb Curia locuta, causa finita? Obchodněprávní
revue č. 2/2009.
32
Doležil, T. Statutární orgán a zákonné zmocnění. Jurisprudence, č. 2/2009, str. 34.
33
Karel Eliáš v článku uvedenom v pozn. č. 9, str. 30.
30
31
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predstavenstva uzatvorí so spoločnosťou paralelne i pracovnú zmluvu na výkon funkcie generálneho
34
riaditeľa.
3.4

Záchranný mechanizmus cez ustanovenie § 16 ObchZ?

Praxi robí vrásky predovšetkým možnosť retrospektívneho spochybňovania platnosti právnych
úkonov (a to nielen zmlúv, ale právnych úkonov vo všeobecnosti – výpovedí, odstúpení od zmlúv), ktoré
boli uskutočnené osobami, u ktorých nastal súbeh konateľských oprávnení, pričom úkon urobili ako
zákonní zástupcovia (riaditelia) spoločnosti (navyše spoliehajúci sa na predošlú konštantnú judikatúru
legitimizujúcu takého konanie riaditeľov). Účinným liekom môže byť dodatočné doplnenie prejavu vôle
ďalších osôb oprávnených konať menom spoločnosti čoby štatutárny orgán a odstrániť tak nedostatok
chýbajúceho “páru očí“ (i keď len s účinkami ex nunc). Netreba však zabúdať, že dodatočný podpis
chýbajúceho člena štatutárneho orgánu pod návrh na uzatvorenie zmluvy vznik zmluvy neprivodí,
pretože samotná oferta uplynutím akceptačnej lehoty zanikla. Kompletný prejav vôle spoločnosti by
mohol slúžiť len ako nový návrh na uzatvorenie zmluvy (akceptácia druhou stranou by mohla nastať
35
i konkludentne). NS ČR si bol asi tohto problému vedomý a pokúsil sa vytvoriť akúsi pomyslenú
záchrannú sieť, prostredníctvom ktorej sa snažil vytvoriť mechanizmus, ktorý by podržal platnosť
právnych úkonov urobených členmi štatutárnych orgánov na základe konateľského oprávnenia
odvodeného zo zákonného splnomocnenia ustanovenia § 15 ObchZ. Podľa záverov veľkého senátu by
bolo možné podľa konkrétneho prípadu konateľské oprávnenie dovodiť z ustanovenia § 16
36
ObchZ. Niektorí autori však dospeli k názoru, že ustanovenie § 16 ObchZ nemôže dopadať na členov
štatutárnych orgánov alebo na osoby konajúce ako zákonní alebo zmluvní zástupcovia právnickej
osoby, pretože ide vždy o osoby, ktoré proste konateľské oprávnenie majú, takže nemôže ísť o konanie
nesplnomocnenej osoby v zmysle ustanovenia § 16 ObchZ. „Pravidlo v § 16 ObchZ smeruje k ochrane
tretích osôb v situáciách, kedy konanie neuskutočnila žiadna z osôb, ktorá má právny vzťah
k právnickej osobe, z ktorého vyplýva i oprávnenie túto právnickú osobu zaväzovať, ale niekto iný
37
(cudzí), kto nemá žiadny konateľský titul.“ Vyskytol sa i opačný názor podľa ktorého, ak člen
štatutárneho orgánu nie je oprávnený samostatne konať, oprávnenie konať a platne zaviazať právnickú
osobu nemá a ak tak urobí, nie je dôvod prečo by na daný prípad nemohlo dopadať ustanovenie § 16
38
ObchZ. Pre obe alternatívy výkladu však platí, že ponúkaná záchranná sieť nebude vždy
k dispozícii, pretože nato aby sa vôbec mohla uplatniť musia byť splnené zákonné predpoklady
ustanovenia § 16 ObchZ – právny úkon musí byť urobený v prevádzkarni a tretia osoba nemôže vedieť
o nedostatku konateľského oprávnenia konajúcej osoby. Riziko straty dobrej viery, vzhľadom na
39
formálnu publicitu spôsobu konania v obchodnom registri, bude vysoké.
3.5

Ako zamotaný uzol rozmotať?

Komentované rozhodnutie veľkého senátu NS ČR sa v konkrétnom prípade, v konkrétnom spore
40
družstva a banky javí ako vecne správne. To čo vyvoláva rozpaky a v praxi početné znepokojenia sú
41
sklony k paušálnemu zovšeobecňovaniu záverov na situácie podstatne iné. Právna veta rozhodnutia
veľkého senátu „osoba, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu právnickej
osoby, nemôže byť súčasne zákonným zástupcom tejto osoby“ je všeobecná a generalizuje jej dopady
na celú oblasť obchodných korporácií. Stráca tak individuálnosť ako vlastnosť aktu aplikácie práva
a rozhodnutie nadobúda prvky všeobecne záväznej právnej normy. Je potom diskusné, či komentované
rozhodnutie nemožno chápať ako nepriamu novelu právnej úpravy konania resp. zastúpenia
podnikateľa.
Argumentácia NS ČR však nedokáže dať odpovede na všetky otázky. Je otázne, či uvedený
záver je na mieste i v prípade, kedy poverenie podľa ustanovenie § 15 ObchZ nebude spadať do
42
rámca obchodného vedenia, ktoré náleží do obligatórnej pôsobnosti štatutárneho orgánu. Nebolo by
účelnejším, ak by NS ČR iba vylúčil možnosť voľby zodpovednostného režimu, bez toho aby vylučoval
34

Karel Eliáš v článku uvedenom v pozn. č. 9, str. 30, 31.
In Čech, P. Statutární orgán, zaměstnanec, nebo od každého trochu? Právní rádce č. 2/2009.
Ustanovenie § 16 ObchZ: Podnikateľa zaväzuje aj konanie inej osoby v jeho prevádzkarni, ak nemohla tretia osoba vedieť, že
konajúca osoba na to nie je oprávnená.
37
In Bejček, J., Kotásek, J., Pokorná, J. Soudně nezákonné „zákonné zastoupení“, aneb Curia locuta, causa finita? Obchodněprávní
revue č. 2/2009.
38
In Štenglová, I. Jěště několik poznámek k zákonnému zastoupení obchodní společnosti či družstva členem statutárního orgánu.
Obchodněprávní revue č. 4/2009, str. 106.
39
In Čech, P. Statutární orgán, zaměstnanec, nebo od každého trochu? Právní rádce č. 2/2009.
40
Napr. Čech, P. Statutární orgán, zaměstnanec, nebo od každého trochu? Právní rádce č. 2/2009.
41
Karel Eliáš in článok uvedený v pozn. č. 17: Eliáš, K. Str. 277.
42
In Bejček, J., Kotásek, J., Pokorná, J. Soudně nezákonné „zákonné zastoupení“, aneb Curia locuta, causa finita? Obchodněprávní
revue č. 2/2009.
35
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súbeh konateľských oprávnení? Obstoja jeho závery i v súvislosti s odkazom na ustanovenie § 16
ObchZ? Predsa NS ČR sám súbeh zákonného zastúpenia (vo všeobecnosti bez toho, aby záver
vztiahol len na zákonné zastúpenie podľa ustanovenia § 15 ObchZ) vylúčil. Ako sa potom vysporiadať
s tým, že súbeh zákonného zastúpenia podľa ustanovenia § 16 ObchZ už pripustil a to s výslovným
43
zachovaním obchodnoprávnej zodpovednosti konajúceho člena štatutárneho orgánu?
Existuje
legitímny dôvod pre tento rozdielny prístup? Nemožno NS ČR vytknúť, že v prípade, kedy člen
štatutárneho orgánu koná ako zákonný zástupca vo veci, ktorá nespadá do pôsobnosti štatutárneho
orgánu, kategoricky odmietol oprávnenie tejto osoby konať menom právnickej osoby plynúce z titulu
zákonného splnomocnenia a to namiesto toho, aby jednoznačne vymedzil ako interpretovať tento
prípad z hľadiska postavenia osoby, u ktorej dochádza k súbehu konateľských titulov a s tým
44
súvisiaceho režimu zodpovednosti?
3.6

Judikatúra sa mení, text zákona zostáva? Prax potrebuje jasné odpovede

Na záver uveďme konkrétny príklad. Člen predstavenstva akciovej spoločnosti (ktorá má
v stanovách zakotvené pravidlo štyroch očí) je zároveň vedúcim odštepného závodu spoločnosti
zapísaným v obchodnom registri. Závery veľkého senátu vedú k paradoxným záverom, kedy by vedúci
odštepného závodu mohol platne (s účinkami pre spoločnosť) písomne uznať reklamáciu zákazníka len
za predpokladu, že by sa uznanie reklamácie odohralo v prevádzkarni podnikateľa (za podmienok
ustanovenia § 16 ObchZ), zatiaľ čo ak ten istý úkon urobí z jeho kancelárie v sídle spoločnosti, bolo by
možné uvažovať o neplatnosti právneho úkonu. To je myslím pre potreby obchodnej praxe ale i pre
samotné obchodné právo neprijateľné. Otázne je potom, či nemožno uvedené rozhodnutie interpretovať
skôr tak, že pri uznaní záväzku družstva nemôže predseda (predstavenstva) družstva konať ako
45
zákonný zástupca podľa ustanovenia § 15 ObchZ. Domnievam sa, že načrtnuté úvahy spochybňujú
udržateľnosť nastoleného judikatorného názoru. Som presvedčený, že v dohľadnej dobe sa vytvorí
priestor nato, aby NS ČR svoje závery korigoval, v dôsledku čoho sa tematika súbehu funkcií znovu na
určitý čas stane atraktívnou.
4

ÚPRAVA DE LEGE FERENDA

Paragrafové znenia návrhov rekodifikačných prác súkromného práva v Českej republike už
pamätajú na možný súbeh konateľského oprávnenia člena štatutárneho orgánu a zákonného zástupcu
(riaditeľa) spoločnosti. Tento súbeh nevylučujú, iba upresňujú, že ak zakladateľský dokument vyžaduje
spoločné konanie viacerých členov štatutárneho orgánu, musí člen ktorý chce konať samostatne
46
disponovať samostatným splnomocnením k právnemu konaniu.
Posledné novely českého obchodného zákonníka reagovali čiastočne i na problematiku súbehu
funkcií. Od 01. 01. 2012 sa čiastočne odstránili nejasnosti v otázke možnosti delegácie činností
47
náležiacich do rámca obchodného vedenia štatutárneho orgánu. Nové ustanovenie § 66d českého
ObchZ pripúšťa, aby štatutárny orgán poveril výkonom obchodného vedenia inú osobu resp. aj
jednotlivých členov štatutárneho orgánu. Výkon tohto poverenia potom bude možné konať v
(súbežnom) pracovnom pomere. Predmetom delegácie môžu byť dielčie zložky obchodného vedenia,
celá oblasť obchodného vedenia alebo výkon celkového bežného riadenia spoločnosti. Delegovať
pôsobnosť k strategickému (koncepčnému) riadeniu spoločnosti však nemožno. Vzhľadom nato, že
obchodné vedenie nezahŕňa oprávnenie konať menom spoločnosti navonok, je možnosť delegovať
48
oprávnenie konať nemom spoločnosti z povahy veci odoprená. Novela tak účinný liek na otázky
súbehu konateľských oprávnení nedáva.
5

ZÁVER
„Javové (formulačné, gramaticko-logické a iné) rozpory sú riešiteľné na úrovni vyššieho účelu
(nie v metafyzickom alebo ideologickom zmysle),vyjadreného proporcionalitou ochrany všetkých účelov
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In Bejček, J., Kotásek, J., Pokorná, J. Soudně nezákonné „zákonné zastoupení“, aneb Curia locuta, causa finita? Obchodněprávní
revue č. 2/2009.
Viď článok uvedený v pozn. č. 22: Deák, M, str. 115, 116.
45
Karel Eliáš. Článok uvedený v pozn. č. 17: Eliáš, K. Str. 275, poznámka č. 34.
46
Viď ustanovenie § 166 ods. 2 vládneho návrhu občianskeho zákonníka: (2) Náleží-li působnost statutárního orgánu více osobám,
tvoří kolektivní statutární orgán. Neurčí-li zakladatelské právní jednání, jak jeho členové právnickou osobu zastupují, činí tak každý
člen samostatně. Vyžaduje-li zakladatelské právní jednání, aby členové statutárního orgánu jednali společně, může člen právnickou
osobu zastoupit jako zmocněnec samostatně, jen byl-li zmocněn k určitému právnímu jednání. Alebo ustanovenie § 47 vládneho
návrhu zákona o obchodných korporáciách. Dostupné na http://obcanskyzakonik.justice.cz/cz/uvodni-stranka.html.
47
Vložené zákonom č. 351/2011 Sb.
48
Napr.: Čech, P. Hlavní změny v obchodním zákonníku po 1. lednu 2012. Právní rádce č. 1/2012.
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a princípov vyjadrených v práve, ktorá vylučuje absolutizáciu jedného z nich.“ „Riešenie individuálnej
spravodlivosti bez dopadu na celok proste nefunguje a vedie k morálnemu hazardu a vysokým
50
nákladom.“ Ochrana spoločníkov pred svojvoľným konaním manažérov spoločnosti je legitímnym
titulom pre obmedzenie voľnosti subjektov súkromného práva. Tento však nemožno absolutizovať a je
potrebné ho vážiť s inými záujmami ako je napr. záujem na dobrej, efektívnej a pružnej súkromnej
správe spoločnosti. „Konkurenčné princípy nemôžu platiť súčasne ako absolútne, ale naopak
51
predpokladajú výnimky v prospech iných základných princípov.“ Hodnotový výklad zákona by mal
52
umožniť ekonomicky racionálne rozhodovanie subjektov obchodného práva s tým, že interpretovi
53
nepostačí len vlastná hlava a okrúhla pečiatka.
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LEASING A SPOTREBITEĽ
Mária Ivanecká
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá problematikou leasingových zmlúv uzatváraných spotrebiteľmi.
Poukazuje na vybrané zmluvné dojednania, ktoré sú pravidelnou súčasťou leasingových zmlúv
a v súvislosti so spotrebiteľskými zmluvami môžu spôsobovať komplikácie. Záver príspevku je
venovaný súvzťažnosti spotrebiteľských úverov s leasingovými zmluvami.
Kľúčové slová: leasing, spotrebiteľ, spotrebiteľský úver.
Abstract: The contribution deals with issue of financial leasing contracts concluded by consumers. It
refers to the selected contractual arrangements, which are regularly included to leasing contracts and
may cause different complications in connection to consumer contracts. The conclusion of the
contribution is dedicated to the correlation of consumers’ credit agreements with financial leasing.
Key words: leasing, consumer, consumers’ credit agreements.
1

ÚVOD
Leasingová zmluva je v súčasnosti často využívaným prostriedkom na financovanie a následné
obstaranie predmetu leasingu do vlastníctva leasingového príjemcu. Leasing sa v našich podmienkach,
vzhľadom na v minulosti centrálne riadene hospodárstvo využíva oproti iným krajinám pomerne krátko,
nemá v právnom poriadku svoje legálne zakotvenie, čo sa spolu s ďalšími faktormi v praxi zrkadlí
problémami a otázkami, na ktoré doposiaľ závažne nereagovala ani judikatúra. V našom príspevku sa
pokúsime o načrtnutie vybraných problémov spojených s leasingovou zmluvou, najmä s ohľadom na
prípady, ak je jedným zo subjektov spotrebiteľ.
2

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA A DRUHY LEASINGU

Prvotným a zásadným problémom je samotné vnímanie podstaty leasingu a jeho právneho
charakteru. V odbornej literatúre a v súdnej praxi sa stretávame hneď s niekoľkými názormi, ktoré sú
značne odlišné. Leasing je z hľadiska súkromného práva považovaný za zmiešaný zmluvný typ,
inominátnu zmluvu, zmluvu sui generis, atypickú nájomnú zmluvu, či zmluvu o kúpe prenajatej veci.
Podriadenie leasingovej zmluvy pod ustanovenia nájomnej, úverovej zmluvy, či zmluvy o kúpe
prenajatej veci alebo na druhej strane jej chápanie ako inominátnej zmluvy znamená pre subjekty tohto
vzťahu podstatné rozdiely pri aplikácii jednotlivých ustanovení Občianskeho alebo Obchodného
54
zákonníka na ich vzájomný vzťah. Z ekonomického hľadiska je finančný leasing predovšetkým
nástrojom na obstaranie potrebnej majetkovej hodnoty s využitím cudzích zdrojov a zároveň nástrojom
55
k užívaniu potrebnej majetkovej hodnoty vo vlastníctve iného subjektu.
Spočiatku prevažovali tendencie podriadiť leasingovú zmluvu pod už známe a existujúce
zmluvné typy obsiahnuté, či v Občianskom alebo Obchodnom zákonníku. V poslednej dobe však
možno badať, že dochádza k postupnému zjednocovaniu nazerania na leasingovú zmluvu ako na
zmluvu inominátnu, čo vyjadruje jej osobitý charakter a smeruje k akceptácii a pochopeniu tohto
56
nového zmluvného inštitútu. Potvrdzuje to aj dnes čoraz konštantnejšia judikatúra Najvyššieho súdu
57
ČR ohľadom nastolenej otázky, či najnovšie odborné publikácie . Naše súdy k tejto otázke doposiaľ
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K rozdielom medzi leasingovou zmluvou o kúpou prenajatej veci pozri PATAKYOVÁ, M. a kol. Obchodný zákonník – Komentár. s.
977 a nasl.
MAREK, K. Leasing a koupě najaté věci. In Právní rádce [online]. 2003 [cit. 2012-15-01]. Dostupné na internete:
http://pravniradce.ihned.cz/c1-13534180-leasing-a-koupe-najate-veci.
55
KOFROŇ, M., PULZ, J. Soukromoprávní režim leasingu. In Právní rádce. 1998, č. 6, s. 11.
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Bližšie k právnej povahe finančného leasingu pozri článok DEMČÁK, S. Právny charakter finančného leasingu. In Bulletin
slovenskej advokácie. 2008, roč. 14, č. 3. s. 3 – 4., v ktorom autor poukazuje aj na názorovú rozdielnosť v rozhodnutiach súdov, či
odborných publikácií na rozoberanú problematiku.
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Napr. SUCHOŽA, J., HUSÁR, J. a kol. Obchodné právo. s. 947.
ELIÁŠ, K., DVOŘÁK, T. a kol. Obchodní zákoník – praktické poznámkové vydání s výběrem z judikatury od roku 1900. 2006. s. 779
„V případech finančního leasingu půjde nejšastěji o nepojmenovanou smlovu podle § 269 ods. 2.“;
BEJČEK, J., ELIÁŠ, K., RABAN, P. a kol. Kurs obchodního práva – Obchodní závazky. 2010. s. 304 “V naší jurisdikci se zejména
přičiněním České leasingové a finanční asociace postupne usazuje myšlenka leasingové smlouvy jako smlouvy inominátní.”
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nepristupujú jednotne a najmä (no nielen) v činnosti prvostupňových súdov je leasingová zmluva
58
posudzovaná ako zmluva zmiešaná alebo zmluva o kúpe prenajatej veci.
Ako sme naznačili, nie je jednoduché vymedziť leasingovú zmluvu. Leasing je špecifický tým, že
sú doň takmer pravidelne zapojené tri strany, a to výrobca, resp. dodávateľ, leasingový prenajímateľ
(poskytovateľ leasingu, ktorým je leasingová spoločnosť) a leasingový nájomca, či inak nazývaný aj
príjemca leasingu. Mechanizmus celej leasingovej operácie môžeme zjednodušene vnímať nasledovne.
Pri finančnom leasingu dochádza ku kúpe predmetu leasingu leasingovým prenajímateľom od
dodávateľa, a to na základe požiadaviek leasingového nájomcu. Dodávateľ a leasingový prenajímateľ
teda uzatvárajú kúpnu zmluvu, zatiaľ čo medzi leasingovým prenajímateľom a nájomcom je
uzatváraná leasingová zmluva, ktorej predmetom je prenechanie predmetu leasingu do užívania
za dojednaných zmluvných podmienok za účelom následného získania ho do vlastníctva
leasingového nájomcu.
Leasingový prenajímateľ kúpnou zmluvou získava predmet leasingu do svojho vlastníctva
účelovo, t.j. pre potreby leasingového nájomcu. Po celý čas trvania zmluvy je vlastníkom tohto
predmetu a po skončení leasingu je leasingový nájomca oprávnený ho odkúpiť do svojho vlastníctva
(zvyčajne za zostatkovú cenu, ktorá je uvedená už v leasingovej zmluve, resp. je v nej obsiahnutý
mechanizmus jej výpočtu). Úspešná leasingová operácia sa zavŕši prevodom vlastníctva na
leasingového nájomcu. Podstatnou črtou finančného leasingu je zodpovednosť leasingového nájomcu
za starostlivosť o predmet leasingu od doby jeho prevzatia. Leasingový nájomca znáša všetky náklady
na údržbu, opravu a poistenie a leasingové splátky je povinný platiť aj v dobe, keď predmet leasingu
nemôže užívať (napr. z dôvodu jeho opráv).
Ďalším druhom leasingu, ktorý sme doposiaľ nespomenuli je operatívny leasing, ktorý sa vo
viacerých znakoch odlišuje od finančného leasingu. Chceme zdôrazniť, že je nevyhnutné tieto dva
základné druhy leasingu od seba dôsledne odlišovať. Účelom operatívneho leasingu je predovšetkým
len užívanie predmetu leasingu. Je uzatváraný zvyčajne na kratšiu dobu v porovnaní s finančným
leasingom a nepokrýva celú dobu životnosti predmetu leasingu, pričom sú s ním pravidelne spojené aj
rôzne služby ako servis, či poistenie. Po skončení zmluvného vzťahu sa predmet leasingu vracia
prenajímateľovi, ktorý ho ďalej prenajíma alebo odpredá. Pri operatívnom leasingu nájomca neznáša
náklady údržby, opráv, či poistenia a nenesie riziko za prípadné škody na predmete leasingu. Jeho
59
najvyššou formou je tzv. full – service leasing.
Právny charakter operatívneho leasingu nie je problematický a zväčša sa naň aplikujú
ustanovenia o nájme, príp. o nájme dopravného prostriedku. Stretneme sa s názormi, že ani tento druh
leasingu nie je nájmom, ale poskytnutím služby, kedy miera rizík medzi poskytovateľom služby a jej
príjemcom sa na zmluvne definovanej báze pohybuje medzi dvomi limitmi predstavovanými finančným
60
leasingom a nájmom. Keďže ekonomickou podstatou operatívneho leasingu je iba užívanie predmetu
leasingu, ďalej sa budeme zaoberať výlučne leasingom finančným.
3

UZATVÁRANIE LEASINGOVEJ ZMLUVY
Ako sme už vyššie uviedli, leasingovú zmluvu by sme v našom právnom poriadku v katalógu
zmluvných typov obsiahnutých v Občianskom, či Obchodnom zákonníku hľadali márne. Pred
niekoľkými rokmi pojem leasing, či slovakizovaný „lízing“ v našich právnych predpisoch absentoval
61
úplne. Situácia sa postupom času mení a dnes je možné ho nájsť aspoň v niekoľkých . Leasing svoje
legálne zakotvenie nemá, no zákonodarca už reflektuje jeho existenciu a na účely zákona č. 483/2001
Z. z. o bankách v znení nesk. predpisov ho v § 5 písm. g) veľmi stručne a nepresne vymedzuje:
„finančným lízingom sa rozumie prenájom vecí za dohodnuté nájomné na dobu určitú, platené spravidla
v pravidelných splátkach, s cieľom prevodu tejto veci do vlastníctva nájomcovi.“
Aké je teda právne podložie, na báze ktorého sa u nás uzatvárajú leasingové zmluvy? Pri
charakteristike leasingu sme naznačili, že sú zväčša uzatvárané ako zmluvy zmiešané, inominátne
alebo ako zmluvy o kúpe prenajatej veci podľa § 489 a nasl. ObchZ. Podľa nášho názoru je leasing
osobitným zmluvným inštitútom, a preto je potrebné ho vnímať ako zmluvu nepomenovanú. Keďže
naznačený problém nebudeme na tomto mieste bližšie analyzovať, vyberáme z rozsudku Najvyššieho
súdu ČR, s ktorého argumentáciou sa plne stotožňujeme: „Finanční leasing je specifický
soukromoprávní institut; leasingová smlouva je nepojmenovaná smlouva – ve vztazích mezi podnikateli
při jejich podnikatelské činnosti jde o smlouvu předpokládanou ustanovením § 269 odst. 2 ObchZ.
Práva a povinnosti jejích účastníků se řídí především ustanoveními leasingové smlouvy. Ujednání
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Pozri napr. rozsudky Okresného súdu v Žiline z 20. marca 2006, sp. zn. 10 Cb/202/2005, Okresného súdu v Čadci z 13.marca
2009, sp. zn. 14 Cb/1/2009.
K tomu bližšie pozri AMEMBAL, S. Operating leases: The Complete Guide. Amembal and Associates, 2001. 850 s.
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BŘESKÝ, L., DVOŘÁK, R., KREMEROVÁ, P., ZVÁNOVEC, R. Leasingové deriváty. In Právní rádce. 2004, č. 10, s. 27.
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Napr. zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách, zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, zákon č. 129/2010 Z. z.
o spotrebiteľských úveroch.
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leasingové smlouvy nelze rozštěpit na část týkající se závazků spojených s „nájmem“ předmětu
leasingu a na část vztahující se k závazku převodu předmětu leasingu do vlastnictví leasingového
nájemce. Podstatou finančního leasingu je, že pronajímatel zajistí financování předmětu leasingu, který
62
opatří a předmět leasingu předá nájemci do užívání.“
Uzatváranie nepomenovaných zmlúv v Obchodnom zákonníku umožňuje ustanovenie § 269
ods. 2: „Účastníci môžu uzavrieť aj takú zmluvu, ktorá nie je upravená ako typ zmluvy. Ak však
účastníci dostatočne neurčia predmet svojich záväzkov, zmluva nie je uzavretá“. V Občianskom
zákonníku je to ustanovenie § 51: „Účastníci môžu uzavrieť i takú zmluvu, ktorá nie je osobitne
upravená; zmluva však nesmie odporovať obsahu alebo účelu tohto zákona.“ Okrem samotnej zmluvy
sú pri leasingu jej súčasťou pravidelne aj tzv. všeobecné obchodné podmienky, čo umožňuje § 273
ObchZ, v ktorých sú podrobne upravené práva a povinnosti zmluvných strán. Uzatváranie leasingovej
zmluvy je prejavom zmluvnej voľnosti strán ako jednej zo základných zásad súkromného práva, pričom
zmluvné strany si v zmluve individuálne dojednajú a špecifikujú svoje vzájomné práva a povinnosti.
Vzhľadom na absenciu leasingu ako pomenovaného zmluvného typu je nevyhnutné, aby si ich zmluvné
strany upravili čo možno najpodrobnejšie. V praxi sa to deje najmä prostredníctvom všeobecných
obchodných podmienok.
Doposiaľ sme neuviedli, že obsah zmluvy je determinovaný aj verejnoprávnymi predpismi,
konkrétne máme na mysli daňové zákonodarstvo. Daňové výhody sú jednou z motivácií pre výber tohto
nástroja na financovanie potrieb podnikateľov, preto v prípadoch, v ktorých chcú leasingový
poskytovateľ a príjemca využívať výhody leasingu plynúce v zahrnutí leasingových splátok medzi
daňové výdavky, musia zmluvné podmienky prispôsobiť požiadavkám príslušných daňových zákonov.
63
Zákon o dani z príjmov používa pre finančný leasing pojem finančný prenájom .
4

SPOTREBITELIA A LEASING

Problematika spotrebiteľského práva vystupuje v posledných rokoch do popredia a patrí k často
pertraktovaným témam, čo možno pripísať vplyvu normotvorby Európskej únie a judikatúry Súdneho
dvora EÚ, ktorí presadzujú ochranu spotrebiteľa v čoraz viacerých oblastiach. V našich podmienkach
prebehla vďaka fenoménu spotrebiteľa v mnohých predpisoch niekoľkonásobná novelizácia i tvorba
úplne nových právnych predpisov spojených s implementáciu smerníc.
V tejto časti sa zameriame na ochranu spotrebiteľa v súvislosti s uzatváraním leasingovej
zmluvy. Na účely príspevku si ju dovolíme rozčleniť do dvoch rovín. Prvú rovinu vidíme v tzv.
všeobecnej ochrane spotrebiteľa, ktorá je zakotvená v Občianskom zákonníku a v zákone č. 250/2007
Z. z. o ochrane spotrebiteľa. Druhú rovinu vnímame ako tzv. špecifickú ochranu spotrebiteľa v kontexte
leasingu, a to prostredníctvom zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch
64
a pôžičkách pre spotrebiteľov .
4.1

Všeobecná ochrana
Domácnosti na uspokojovanie svojich potrieb, ktoré presahujú bežné výdavky využívajú
v súčasnosti okrem tradičných foriem financovania vo zvýšenej miere aj leasing. Nejedná sa už len
o leasing nových, či ojazdených motorových vozidiel, ale aj bielej techniky, či iného spotrebného tovaru
väčšej hodnoty. Zmluvná voľnosť je pri uzatváraní zmlúv so spotrebiteľmi modifikovaná ustanoveniami
slúžiacimi k ochrane spotrebiteľa. Pri leasingu môže byť situácia oproti iným zmluvným typom ešte
o čosi komplikovanejšia, čo vyplýva zo samotného charakteru leasingu. Ten totiž vo svojej postate
zahŕňa prvky, ktoré leasingového príjemcu stavajú do pozície subjektu, ktorý má oproti leasingovej
spoločnosti omnoho viac povinností a nesie riziká spojené s poškodením, stratou, zničením, či
predčasným opotrebením predmetu leasingu. Súhrn týchto povinností je odrazom prenesenia
ekonomického vlastníctva na leasingového nájomcu, pričom leasingová spoločnosť je vlastníkom
predmetu leasingu len v právnom slova zmysle.
Vieme, že definícia spotrebiteľských zmlúv v Občianskom zákonníku bola viacnásobne
novelizovaná. Do roku 2008 leasingovú zmluvu vďaka vtedy platnej právnej úprave nebolo možné
zaradiť pod tzv. spotrebiteľské zmluvy v zmysle OZ, pretože § 55 ods. 1 OZ stanovoval, že
spotrebiteľskými zmluvami sú len tie, ktoré upravuje OZ ako zmluvný typ vo svojej ôsmej časti. Túto
formuláciu podrobila odborná verejnosť kritike, pretože bola výsledkom nedôslednej transpozície
smernice 93/13/EHS o neprimeraných podmienkach. Novela citovaného ustanovenia zákonom č.
568/2007 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2008 priniesla zmenu v chápaní spotrebiteľských zmlúv a v
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Rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR, sp. zn. 32 Odo 1289/2005 z 30. januára 2008, publikované v Zbierke rozhodnutí pod č.
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súčasnosti je to „každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so
spotrebiteľom“. Tým došlo k podstatnému rozšíreniu aplikácie ochranárskych ustanovení na
spotrebiteľov, ktoré prestali byť limitované len na zmluvy výslovne uvedené v ôsmej časti Občianskeho
zákonníka. Z definície vypadla aj podmienka, aby zmluva bola uzavretá ako zmluva, ktorú je možné
označiť za formulárovú, adhéznu, či štandardizovanú.
Nové chápanie spotrebiteľských zmlúv však dôsledne nenasledovalo smernicu a je oproti nej
širšie. Smernica totiž za spotrebiteľské zmluvy označuje iba tie, ktoré sú uzatvárané spôsobom, pri
ktorom spotrebiteľ nemôže podmienky zmluvy dojednať individuálne, keďže zmluva má podobu
formulára alebo jej súčasťou sú všeobecné obchodné podmienky vypracované dodávateľom. Z tohto
dôvodu je nevyhnutné pristúpiť k rozlišovaniu ochrany spotrebiteľa v tzv. širšom a užšom ponímaní. Ako
uvádza prof. Vojčík, v užšom ponímaní pôjde o tie spotrebiteľské zmluvy, pri ktorých spotrebiteľ
65
nemohol ovplyvniť ich obsah.
Leasingové zmluvy patria k zmluvám, ktoré sú pravidelne uzatvárané ako štandardizované
zmluvy s odkazom na všeobecné obchodné podmienky vypracované spoločnosťami poskytujúcimi
leasing. Spotrebiteľovi teda nie je daná možnosť osobitne dojednávať vzájomné práva a povinnosti,
a preto sa na tieto zmluvy vzťahuje aj zvýšená ochrana spotrebiteľa spočívajúca v aplikácii ustanovení
o neprijateľných podmienkach (užšie ponímanie ochrany spotrebiteľa).
Základným argumentom pre túto zvýšenú ochranu spotrebiteľa je jeho nevýhodné postavenie
oproti podnikateľovi – profesionálovi, ktorý je v danej oblasti skúsený. Podľa Súdneho dvora EÚ
„spotrebiteľ je v slabom postavení zoči – voči predajcovi alebo dodávateľovi pokiaľ ide o jeho kúpnu
silu, ako aj pokiaľ ide o úroveň poznania. To vedie spotrebiteľa k prijatiu podmienok navrhnutých vopred
66
predajcom alebo dodávateľom bez toho, aby mohol ovplyvniť obsah podmienok.“
Ohľadom problematiky neprijateľných podmienok v zmluvách sa viedla a vedie na stránkach
odborných časopisov pomerne živá diskusia, preto sa ďalej zameriame na vybrané zmluvné
podmienky, ktoré sú pravidelnou súčasťou leasingových zmlúv, a ktoré ako si ďalej objasníme by mohli
byť chápané ako neprijateľné podmienky. M. Maliar poukazuje vo svojom článku na to, že pre
spotrebiteľa je situácia ešte nepriaznivejšia, ak všetci predávajúci alebo poskytovatelia služieb
používajú rovnaký druh štandardných podmienok a ako príklad uvádza práve leasingové spoločnosti, či
spoločnosti poskytujúce spotrebiteľské úvery, ktoré sú majetkovo a personálne prepojené a majú aj
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svoje združenia.“ Zdá sa, že o to viac je potrebné sa zaoberať týmito otázkami v nadväznosti na
leasingové zmluvy.
Súčasťou obchodných podmienok býva takmer pravidelne ustanovenie vyjadrujúce, že
leasingová zmluva sa bude spravovať ustanoveniami Obchodného zákonníka. Ide o zákonom
danú možnosť podriadiť vzťah subjektov obchodnoprávnej úprave a pôsobnosti Obchodného zákonníka
68
na základe dohody podľa § 262 (tzv. fakultatívne obchody) , inak by bol tento vzťah posúdený ako
občianskoprávny. I napriek voľbe Obchodného zákonníka sa na daný právny vzťah vždy aplikujú aj
ustanovenia o spotrebiteľských zmluvách v Občianskom zákonníku, no v ostatných otázkach sa použije
Obchodný zákonník.
O neprijateľnosti podmienky môžu pochopiteľne rozhodnúť len súdy. Tie však k inkorporácii
ustanovení vyjadrujúcich voľbu pôsobnosti Obchodného zákonníka na spotrebiteľské zmluvy pristupujú
prevažne negatívne a zahŕňajú toto zmluvné dojednanie k tým, ktoré sú v neprospech spotrebiteľa.
Vzhľadom na to, že k tejto otázke nebolo zaujaté jednotné stanovisko, súdy ju posudzujú rozdielne
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a zatiaľ čo jeden aplikáciu Obchodného zákonníka vylúči, iný ho pripúšťa. Pre spotrebiteľa má toto
posúdenie závažné dôsledky, pretože všeobecné ustanovenia upravujúce záväzkové vzťahy sa pri
niektorých inštitútoch v obidvoch kódexoch zásadne odlišujú (napr. premlčanie, úprava zodpovednosti,
atď). Podľa nášho názoru nie je možné vysloviť tézu o neprijateľnosti tejto podmienky v zmluve bez
ďalšieho, pretože ustanovenia Obchodného zákonníka platia pre obidve zmluvné strany a môžu byť
v jednotlivom prípade aj na prospech spotrebiteľa. Bez posúdenia „nevýhodnosti“ analyzovaného
zmluvného dojednania pre spotrebiteľa by preto podľa nášho názoru toto dojednanie nemalo byť
generálne odmietané.
Obchodné podmienky upravujú aj uplatňovanie zodpovednosti za vady predmetu leasingu.
Situácia je v tomto vcelku špecifická, keďže leasingový príjemca s dodávateľom nie je v žiadnom
vzťahu, kúpna zmluva je totiž uzavretá len medzi dodávateľom a leasingovou spoločnosťou.
Leasingový prenajímateľ preto zvyčajne udeľuje v zmluve plnomocenstvo, či postupuje práva na
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vybavovanie reklamácií na leasingového príjemcu, avšak s istými obmedzeniami. Z okruhu nárokov
leasingové spoločnosti vylučujú právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (z pochopiteľných dôvodov).
Podľa všeobecných obchodných podmienok je nielen právom, ale aj povinnosťou nároky z prípadných
vád predmetu leasingu uplatňovať. Z iného uhla pohľadu na vec nie je uplatňovanie týchto práv ničím
iným než jednou z foriem starostlivosti o predmet leasingu, ku ktorému sa leasingový nájomca
70
zaväzuje.
V súvislosti s uplatňovaním zodpovednosti za vady treba upozorniť na závažnú chybu, ktorej sa
(nielen) spotrebitelia dopúšťajú a ktorej následkom v prípadnom spore je z procesného hľadiska
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nedostatok aktívnej legitimácie a zamietnutie žaloby. Stáva sa totiž, že leasingový nájomcovia
uplatňujú tieto nároky vo svojom mene, nie v mene a na účet leasingovej spoločnosti, ktorá je
skutočným vlastníkom a oprávneným z kúpnej zmluvy.
Ďalším dojednaním, ktoré sa vyskytuje zrejme vo všetkých obchodných podmienkach
leasingových spoločností je nemožnosť jednostrannej výpovede alebo odstúpenia od zmluvy
leasingovým nájomcom. Na druhej strane leasingový poskytovateľ je oprávnený zmluvu vypovedať, či
od nej odstúpiť z dôvodov v nej uvedených, ktorých je celý rad a sú viazané na porušenie, či nesplnenie
široko koncipovaných povinností leasingového nájomcu. Nejedná sa pritom len o neplatenie
leasingových splátok, ale aj užívanie predmetu leasingu v rozpore so zmluvou, poskytnutie predmetu
tretej osobe bez súhlasu a mnoho ďalších. Vyššie uvedené je treba vnímať v súvislosti s ekonomickou
podstatou leasingu. V. Blahut zdôvodňuje, že by bolo proti záujmom leasingového prenajímateľa, pokiaľ
by nájomca mohol odstúpiť od zmluvy o leasingu predmetu, ktorý prenajímateľ nehodlá nikdy trvale
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vlastniť, ani s ním obchodovať. Môžeme nechať na uváženie, či sa jedná o ustanovenia spôsobujúce
značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach v neprospech spotrebiteľa.
S predčasným ukončením leasingovej zmluvy sa v praxi spája azda najviac problémov.
Sporné je následné vzájomné vyporiadanie strán po ukončení zmluvy, najmä pokiaľ ide o splatnosť
všetkých leasingových splátok, teda aj tých po ukončení zmluvy. Niekoľkonásobne sa tým zaoberal
Najvyšší súd ČR, ktorý posudzoval túto otázku aj v súvislosti s ustanovením § 265 ObchZ, či takáto
požiadavka je v súlade so zásadou poctivého obchodného styku. Vo svojich skorších rozhodnutiach
odmietal prípustnosť splatnosti splátok po odstúpení od zmluvy a vylučoval ich uplatnenie aj v rámci
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náhrady škody. To znamenalo nepriaznivú situáciu pre leasingové spoločnosti, ktoré získavali do
vlastníctva predmet leasingu na základe špecifických požiadaviek a výberu leasingového nájomcu,
a ktoré boli nútené následne predať (po predčasnom ukončení leasingovej zmluvy a odobratí predmetu
leasingu), avšak bez istoty dosiahnutia očakávaného výnosu, ktorý závisel najmä od starostlivosti
leasingového nájomcu o predmet leasingu. Leasingové spoločnosti z uvedených dôvodov považovali
svoje podnikanie za ohrozené a rizikové.
Svoje rozhodnutia však Najvyšší súd ČR neskôr prehodnotil a dnes judikuje v opačnom duchu.
„Sjedná-li si leasingová společnost (pronajímatel) ve smlouvě s leasingovým nájemcem pro případ
předčasného ukončení leasingové smlouvy z důvodů na straně nájemce právo na úhradu všech
dlužných splátek, tedy i splátek splatných po odstoupení od smlouvy, není výkon tohoto práva v rozporu
s poctivým obchodním stykem jen proto, že jde o splátky splatné po odstoupení od smlouvy (po
odebrání vozidla leasingovému nájemci). Je-li právním důvodem pro plnění ve splátkách smlouva,
vzniká věřiteli právo na plnění sjednaných splátek dnem vzniku (účinnosti) smlouvy, která toto právo na
dílčí plnění zakládá (pokud jeho vznik neváže na další právní skutečnost – např. převzetí předmětu
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leasingu nájemcem), nikoli až dnem splatnosti jednotlivých splátek.“ Najvyšší súd išiel dokonca ďalej
a v odôvodnení uvádza, že tým, že prenajímateľ obdrží od tretej osoby kúpnu cenu za predaný predmet
leasingu, nedochádza k splneniu žiadneho dlhu zo strany nájomcu a tým ani k nijakému uspokojeniu
nárokov prenajímateľa voči nájomcovi, preto táto čiastka nemôže byť ani započítaná proti pohľadávkam
prenajímateľa.
Uvedený judikát potvrdený už niekoľkými ďalšími má závažné dôsledky na leasingové vzťahy,
pričom zo strany potenciálnych leasingových nájomcov (nielen spotrebiteľov) vyvstáva zvýšená
potreba kontroly všeobecných obchodných podmienok v otázke finančného vyporiadania pri
predčasnom ukončení leasingu. Najvyšší súd totiž zakladá právo odpočítania ceny, za ktorú bol
predmet leasingu predaný (príp. poistného plnenia) na dojednaní v zmluve (všeobecných zmluvných
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podmienkach), a to i v spotrebiteľskej. Na uvedené rozhodnutia reagovala aj odborná verejnosť
a spolu so všeobecnými obchodnými podmienkami formulovanými v neprospech nájomcu boli

70

KOFROŇ, M. Odpovědnost za vady předmětu finančního leasingu. In Právní rádce. 1998, č. 10, s. IV.
Pozri napr. Rozsudok Krajského súdu v Prešove zo 17. októbra 2007, sp. zn. 4 Cob/27/2007.
BLAHUT, V. Předčasné zrušení leasingové smlouvy. In Právní rádce. 1998, č. 10, s. VII.
73
Pozri rozhodnutia Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 29 Cdo 1089/2004, sp. zn. Cdo 1424/2000, sp. zn. 32 Odo 1089/2004.
74
Právna veta rozhodnutia Najvyššieho súdu ČR z 13. januára. 2010, sp. zn. 31 Cdo 4356/2008, rovnako v rozhodnutí z 16. februára
2010, sp. zn. 23 Cdo 704/2008.
75
Pozri rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR z 12. augusta 2010, sp. zn. 23 Cdo 4386/2007 (v tejto veci bola podaná ústavná sťažnosť).
71
72

- 364 -

76

označené za smrtiaci kokteil pre leasingového nájomcu. Ten sa totiž nezbaví povinnosti platiť
leasingové splátky po skončení zmluvy, pričom sa mu nezapočíta do jeho plnenia hodnota výťažku
dosiahnutého predajom predmetu leasingu, príp. vyplateným poistným plnením (ak dôjde k odcudzeniu
alebo totálnemu zničeniu predmetu leasingu).
Nevieme ako by o tejto otázke rozhodoval náš Najvyšší súd, najmä s ohľadom na leasingového
nájomcu v postavení spotrebiteľa. V jednom zo svojich rozhodnutí však rešpektoval záväznosť
všeobecných podmienok a nepriznal žalobcovi – leasingovému nájomcovi uplatňovaný nárok, keď sa
domáhal rozdielu medzi poistným plnením a skutočnou škodou z poistného plnenia, ktorú mal podľa
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zmluvných podmienok znášať on.
Treba však povedať, že sa v danom prípade nejednalo
o spotrebiteľa.
4.2

Špecifická ochrana
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V závere sa chceme v krátkosti zaoberať novoprijatým zákonom o spotrebiteľských úveroch ,
ktorým boli novelizované aj ustanovenia Občianskeho zákonníka na ochranu spotrebiteľa. Zákon
o spotrebiteľských úveroch bol prijatý vzhľadom na transpozíciu smernice 2008/48/ES o zmluvách
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o spotrebiteľskom úvere, ktorá nahradila predošlú smernicu . I keď sa na prvý pohľad možno nejaví
súvislosť tejto smernice s leasingom, opak je pravdou.
Zákon v § 1 ods. 2 stanovuje, že spotrebiteľským úverom je „dočasné poskytnutie peňažných
prostriedkov na základe zmluvy o spotrebiteľskom úvere vo forme pôžičky, úveru, odloženej platby
alebo obdobnej finančnej pomoci poskytnutej veriteľom spotrebiteľovi.“ Ďalej vyratúva čo nespadá pod
spotrebiteľský úver, pričom v siedmom odseku stanovuje, ktoré z ustanovení zákona sa nevzťahujú na
finančný leasing. Na tomto mieste nenápadne a nepriamo stanovuje, že do pôsobnosti tohto zákona
patria aj leasingové zmluvy. Potvrdzuje to aj dôvodová správa, v ktorej komentár zákonodarcu
k ustanoveniu o predzmluvnej zodpovednosti príkladmo vymenúva niektoré druhy spotrebiteľských
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úverov a medzi nimi na štvrtom mieste i finančný leasing.
Niet pochýb, že leasingové spoločnosti musia počítať s aplikáciou tohto zákona pri zmluvách
uzatváraných so spotrebiteľmi. Z ich pohľadu to prináša zvýšené nároky na poskytovanie
predzmluvných informácií, obsah zmluvy a právo na predčasné splatenie spotrebiteľského úveru. Pre
leasingové spoločnosti to nie je úplná novinka, keďže súčasný zákon len nahradil predošlý zákon
o spotrebiteľských úveroch, avšak ten sa o finančnom leasingu nezmieňoval, a preto jeho aplikácia na
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leasing nebola úplne jednoznačná .
Zákon v prípade finančného leasingu vylučuje svoje použitie len pri ustanoveniach týkajúcich sa
odstúpenia od zmluvy, inak sa v plnom rozsahu aplikuje aj na leasing. Dôsledky sú závažné, pretože §
11 stanovuje, že v prípade nedodržania povinností poskytovateľom úveru (v našom prípade leasingu)
sa tento považuje za bezúročný a bez poplatkov. Pre leasingové spoločnosti môže byť podstatné aj
ustanovenie § 11 v nadväznosti na § 7 stanovujúce, že veriteľ nie je oprávnený požadovať jednorazové
splatenie spotrebiteľského úveru, ak nekonal s odbornou starostlivosťou, ktorou má na mysli posúdenie
schopnosti spotrebiteľa splácať tento úver (leasingové splátky).
Zákon o spotrebiteľských úveroch môže prinášať pre leasingové spoločnosti viaceré úskalia, na
ktoré môžu v prípadnom spore naraziť. Musíme skonštatovať, že všeobecné podmienky spoločností
poskytujúcich leasing sa problematike spotrebiteľa venujú skôr okrajovo a plne tak nerešpektujú
súčasnú legislatívu. Zameriavajú sa najmä na dodržiavanie predĺžených lehôt na odstúpenie od zmluvy
pri neplatení splátok spotrebiteľom, možnosť predčasného splatenia leasingu, či na zníženie sankcií,
najmä výšky úrokov z omeškania a zmluvných pokút oproti nespotrebiteľským leasingom. Tieto súdy už
celkom pravidelne priznávajú len vo výškach aké sú stanovené výkladom zákonodarcu v dôvodovej
správe k § 53b OZ. Viaceré z povinností, ktoré stanovuje zákon o spotrebiteľských úveroch však
všeobecné obchodné podmienky zatiaľ opomínajú.
Je na uvážení, či zákon o spotrebiteľských úveroch rešpektuje charakter leasingu prejavujúci sa
v niektorých jeho špecifických rysoch, najmä nezávislosť prvej kúpnej zmluvy, ktorou nadobúda
leasingový prenajímateľ predmet leasingu do svojho vlastníctva a leasingovej zmluvy. Zákon v prvom
rade sleduje ochranu spotrebiteľov pred nevýhodnými úvermi (a nepochybne aj finančným leasingom).
Prax ukazuje, že ochrana spotrebiteľov v tomto smere má svoje opodstatnenie, keďže dochádza
76

Pozri ZBRÁNEK, M. Leasing a zásada poctivého obchodního styku. In Bulletin advokacie. 2010, č. 5, s. 35.
Rozhodnutie Najvyššieho súdu SR č. 8/1999, zošit č. 1, s. 33, sp. zn. 1 Cdo 94/95.
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k rôznym pokusom o jeho obchádzanie, napr. navádzaním spotrebiteľov na uvedenie nepravdivého
účelu uzavretia spotrebiteľského úveru, či predstieraním právnych úkonov za účelom úveru a pod.
v snahe vyhnúť sa aplikácii tohto zákona.
5

ZÁVER
V príspevku sme sa pokúsili o vymedzenie základných špecifík finančného leasingu, ktoré
neumožňujú, aby sme ho radili k zmiešaným zmluvným typom, ale naznačujú jeho osobitné postavenie
ako inominátneho kontraktu. Zároveň sme chceli poukázať na možné problémy leasingových zmlúv
uzatváraných leasingovými nájomcami v postavení spotrebiteľa. So silnejúcou ochranou spotrebiteľa
naprieč celou Európou je potrebné sa zamýšľať aj nad otázkami, či táto neprináša deformáciu určitých
osobitostí zmluvných typov, ktoré musia byť modifikované v prospech spotrebiteľov a tým mnohokrát
i v neprospech typických čŕt niektorých obchodov. V tejto súvislosti zaujímavo vyznieva otázka
83
položená v inšpiratívnom článku J. Dohnala „Kdo bude hlídat hlídače?“ Zdá sa, že ochrana
spotrebiteľa nenápadným spôsobom modifikuje celú oblasť záväzkového práva, vrátane leasingu,
možno často i spôsobmi vopred nezamýšľanými. Je preto úlohou súdnictva stanoviť konkrétne limity
tejto ochrany. Verme, že tak bude činiť s pochopením charakteru a špecifickej povahy jednotlivých
zmlúv.
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KÚPNE ZMLUVY S MEDZINÁRODNÝM PRVKOM
JUDr. Darina Ostrožovičová
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta
Abstrakt : Príspevok sa zaoberá kúpnymi zmluvami s medzinárodným prvok. V úvode príspevku autor
definuje základné pojmy súvisiace s touto problematikou, ako cudzí resp. medzinárodný prvok, voľbu
práva, priame a kolízne normy a medzinárodnú kúpnu zmluvu. Autor sa snaží priblížiť jednotlivé metódy
aplikácie Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru.
Kľúčové slová: medzinárodná kúpna zmluva, kolízna norma, priama norma, voľba práva, metódy
aplikácie.
Abstract : The contribution deals with the purchase agreement with an international element. In the
introduction the author defines the contribution of basic concepts related to this issue as a foreign or.
international element, choice of law, a direct conflict of law rules and international sales contract.The
author tries to bring the different methods of application of the United Nations Convention on Contracts
for the International Sale of Goods.
Key words: international sales contract, the conflict rule, direct rule, the choice of law, methods of
application.
1

ÚVOD

Rozvoj medzinárodného obchodu bol vždy závislý od prekonávania rôznych prekážok, popri
politických, geografických a ekonomických prekážkach brzdili jeho rozvoj aj právne prekážky. Spočívali
predovšetkým v rozdielnej právnej úprave otázok medzinárodného obchodu v právnych poriadkoch
jednotlivých štátov. Potreba rozvíjať medzinárodné obchodné vzťahy a zabezpečiť pre ich účastníkov
právnu istotu si vyžadovali a motivovali snahy štátov spoločnými prístupmi odstrániť odlišnosti
v národných právnych úpravách aspoň v úprave základných otázok obchodných vzťahov a vytvárať
postupne jednotné pravidlá upravujúce tieto otázky. Tvorba jednotných pravidiel a zjednocovania
právnej úpravy v oblasti medzinárodného obchodu na základe zbližovania národných právnych úprav
v oblasti medzinárodného obchodu prebiehali v dlhodobom a zložitom unifikačnom procese, do ktorého
sa zapojili v 2. polovici tohto storočia viaceré medzinárodné inštitúcie a organizácie. Súčasťou
inštitucionálneho mechanizmu unifikácie v oblasti medzinárodného obchodu sa stali orgány
84
85
86
a organizácie OSN ,regionálne hospodárske komisie , špecializované organizácie , regionálne
87
88
89 90
hospodárske organizácie , mimovládne organizácie a vládne medzinárodné organizácie . Od roku
1966 sa stala strediskom unifikačného procesu v oblasti medzinárodného obchodu Komisia OSN pre
medzinárodné obchodné právo(UNCITRAL).
Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru má korene v dvoch predchádzajúcich
dohovoroch sponzorovaných Medzinárodným ústavom pre zjednotenie súkromného práva (UNIDROIT).
V roku 1930, UNIDROIT rozhodol vykonať prípravu jednotného zákona o medzinárodnej kúpe tovaru,
ktorý vyústil do prijatia dvoch samostatných zmlúv: Contracts for the International Sale of Goods
91
92
(ULF) a the Convention relating to a Uniform Law on the International Sale of Goods (ULIS) .
Pracovná skupina odporúčala, aby Komisia prijala nové texty, ktoré by boli prijateľné pre viac krajín,
93
rôznych právnych, ekonomických alebo sociálnych systémov. Dohovor OSN o zmluvách
o medzinárodnej kúpe tovaru( United Nations Convention on Contracts for the International Sale of
94
Goods) bol dojednaný vo Viedni dňa 11.4.1980 a vstúpil do platnosti 1.1.1988 . Prijatím dohovoru bolo
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Hospodárska komisia pre Európu, Hospodárska komisia pre Áziu a Ďaleký východ
Medzinárodná organizácia práce, Medzinárodná banka pre rekonštrukciu a rozvoj
87
RVHP, Európska rada
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Porov.:STRÁŽNICKÁ,V.: História unifikácie práva medzinárodnej kúpnej zmluvy. In: Právny obzor, 73,1990,č.2,s.137.
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93
http://untreaty.un.org/cod/avl/ha/ccisg/ccisg.html
94
Štáty, ktoré ratifikovali Viedenský dohovor nájdeme na internetovej stránke http:// www.uncitral.org/uncitral
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zavŕšené úsilie o univerzálnu modifikáciu práva medzinárodnej kúpy tovaru v rámci Komisie OSN pre
95
medzinárodné obchodné právo(UNCITRAL) .
Je preto spravodlivé povedať, že CISG bol skutočne jeden z úspechov v oblasti medzinárodného
96
zjednotenia súkromného práva. Osobitný význam tohto dohovoru nespočíva iba v predmete matérie,
ktorú upravuje, ale najmä v porovnaní s inými, podobnými kodifikačnými pokusmi, aj v osobitne
významnom počte zmluvných štátov, ktoré sú ním v súčasnosti viazané, pričom okruh zmluvných štátov
97
sa priebežne rozširuje. Kúpna zmluva je základom medzinárodného obchodu vo všetkých krajinách,
bez ohľadu na ich právne tradície alebo úroveň ekonomického rozvoja.
Výsledný text obsahuje starostlivú rovnováhu medzi záujmami kupujúceho a predávajúceho.
98
CISG inšpirovalo štáty k reforme zmluvného práva na národnej úrovni. Počet prípadov, ktoré boli
rozhodnuté na základe CISG enormne narastá za posledné roky, v dôsledku čoho môžeme
99
vyvodzovať, že dohovor sa stáva stále viac a viac dôležitejší. Prijatie Viedenského dohovoru sa
nezaobišlo bez kritiky, pár akademických komentátorov sa zameralo na zlyhanie dohovoru a potreby
prijatia jednotných pravidiel na transakcie pri medzinárodnom predaji tovaru. CISG vznikol z dôvodu
100
rastúcej potreby istoty v medzinárodných kúpnych zmluvách.
Rozsah použiteľnosti Viedenského dohovoru je z hľadiska jeho obsahu výslovne v článku 4
obmedzený na úpravu uzatvárania kúpnej zmluvy a na úpravu práv a povinností predávajúceho
a kupujúceho vyplývajúcich z tejto zmluvy, poprípade jej porušenia. Demonštratívne sú potom uvedené
niektoré otázky, na ktoré sa Viedenský dohovor nevzťahuje, a to otázky platnosti zmluvy ako celku a na
účinky, ktoré môže mať zmluva na prechod vlastníckeho práva k predávanému tovaru. Z použitého
termínu „tovar“ nám vyplýva, že predmetom Viedenského dohovoru nemôžu byť právne vzťahy tykajúce
101
sa nehnuteľností.
2

CUDZÍ (MEDZINÁRODNÝ) PRVOK

Cudzí prvok považujeme za základný atribút odlišujúci klasické súkromnoprávne vzťahy, ktoré sú
.102
predmetom regulácie súkromnoprávnych kodifikácií od tých, ktoré vstupujú do sféry pôsobnosti MPS
Cudzí prvok v záväzkovom vzťahu môže byť zastúpený ako subjekt, objekt( predmet), alebo ako určitá
právna skutočnosť. Ide o kategóriu spoločenských vzťahov, ktoré v určitých prvkoch presahujú hranice
štátu a vykazujú vzťah k zahraničiu.
Konkrétny súkromnoprávny vzťah možno považovať za vzťah s cudzím prvkom, ak je vzťah
k zahraničiu u niektorého z prvkov právneho vzťahu dostatočne významný a nie je zjavne
103
zanedbateľný.
3

VOĽBA PRÁVEJ ÚPRAVY

V právnej úprave viacerých štátov v zásade prevládajú dva spôsoby úpravy súkromnoprávnych
vzťahov s medzinárodným prvkom. Úprava týchto vzťahov jej priamymi normami a kolíznymi
104
normami . Podľa prof. Kučeru sú priame normy charakterizované určitými typickými znakmi.
V súvislosti s tým je potom možné ako priamu normu označiť len takú právnu normu, ktorá spĺňa všetky
typické znaky súčasne. Ide o bezprostrednosť úpravy, pod ktorým je potrebné rozumieť skutočnosť, že
priame normy nebudú odkazovať na použitie iných hmotnoprávnych noriem, ale naopak, budú
95
United Nation Commision of International Trade Law, bola založená rezolúciou Valného zhromaždenia OSN 2205 (XXI) z roku
1966. Jej úlohou je harmonizácia a unifikácia práva medzinárodného obchodu.
96
HUBER, P., MULLIS, A. The CISG: A new textbook for students and practitioners. München: Sellier. European Law Publishers,
2007.s.1, ISBN 978-3-86653-020.
97
RAÁB, I.: Vylúčenie použitia Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru z roku 1980, In: Zborník Medzinárodnej
vedeckej konferencie Rzeszów- Aktuálne otázky práva v Slovenskej republike a Poľskej republike, Rzeszów: MITEL,2004.s. 379,
ISBN- 83-89473-18-6.
98
http://www.uncitral.org/uncitral/uncitral_texts/sale_goods/1980CISG.html
99
POROV.: KRUISINGA,S.: (NON-)CONFORMITY IN THE 1980 UN CONVENTION ON CONTRACTS FOR THE INTERNATIONAL
SALE OF GOODS: A UNIFORM CONCEPT ?, INTERSENTIA, 2004.S.9,ISBN- 978-9050953634.
100
Porov.: PACE INTERNATIONAL LAW REVIEW: Review of the Convention on Contracts for the International Sale of Goods
(CISG) : 2005-2006, München : Sellier, ©2007.s.87-88, ISBN-978-3-86653-016-4.
101
KANDA, A.: Kupní smlouva v medzinárodním obchodník styku. Praha: Linde a.s., 1999. s.24, ISBN- 80-7201-183-9.
102
ŠTEFANKOVÁ,N.,LYSINA, P.: Medzinárodné právo súkromné, 1.vydanie,Praha: C.H. Beck,2011.s.7,ISBN- 978-80-7400-351-6.
103
KUČERA,Z.: Medzinárodní právo soukromé. Brno- Plzeň: Doplněk a vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,s.r.o.,2009 In:
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Podľa Ondřeja základnou funkciou kolíznych noriem je vykonávať výber práva. Kolízna norma nám určuje, ktorý z dotknutých
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obsahovať hmotnoprávnu úpravu práv a povinnosti účastníkov súkromnoprávneho vzťahu s cudzím
prvkom. Ďalším typickým znakom je bezprostrednosť použitia priamych noriem, to znamená, že
dochádza k ich bezprostrednej aplikácii, bez predchádzajúcej aplikácii kolíznych noriem. Posledným
typickým znakom je úprava výlučne súkromnoprávnych pomerov s cudzím prvkom.
Na druhej strane je potrebné rozlišovať medzi priamymi normami a druhou skupinou
hmotnoprávnych noriem, určených na úpravu súkromnoprávnych vzťahov s cudzím prvkom, ktorými sú
vecné normy medzinárodného práva súkromného. Príkladom takýchto noriem sú ustanovenia § 729-§
755 OBZ, ktoré sú určené na úpravu záväzkových vzťahov, vznikajúcich v medzinárodnom obchode.
Aplikácia týchto ustanovení prichádza do úvahy, až vtedy, ak sú vecné normy súčasťou právneho
poriadku, na ktorého použitie odkazuje príslušná kolízna norma.
Priame hmotnoprávne normy majú svoj pôvod spravidla v medzinárodných zmluvách, ku ktorým
patrí aj Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru. Vo veľmi ojedinelých prípadoch sa
môžeme stretnúť aj s priamymi normami vnútroštátneho pôvodu. Takéto normy vydáva štát v rámci
svojich vnútroštátnych právnych predpisov. Ako uvádza prof. Kučera, medzi takéto priame normy
vnútroštátneho pôvodu je možné zaradiť normy upravujúce právne postavenie cudzincov
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v súkromnoprávnych vzťahoch.
Pri definovaní základných pojmov je potrebné definovať aj pojem voľba práva, ktorý ma pre
režim medzinárodnej kúpnej zmluvy značný význam. Pod pojmom voľba práva v medzinárodnom práve
súkromnom rozumieme zhodný prejav vôle účastníkov určitého právneho vzťahu, že ich právny vzťah
sa ma riadiť určitým právnym poriadkom. Možnosť účastníkov stanoviť vlastným prejavom vôle
rozhodujúce právo pre svoj právny vzťah sa musí opierať o určitý pozitívny právny poriadok, ktorý im
túto možnosť poskytuje. Táto možnosť neexistuje nezávisle na jednotlivých právnych poriadkoch.
Prípustnosť dohody o voľbe práva a jeho platnosť sa riadi právnym poriadkom, ktorý takúto
dohodu účastníkom umožňuje. V konkrétnom prípade je týmto právom právny poriadok platný v mieste
sídla súdu, ktorý o prípade rozhoduje (lex fori). Nemožno súhlasiť s názormi, že o platnosti voľby práva
sa má rozhodovať podľa toho práva, ktoré si účastníci zvolili. Nie je logické, aby o platnosti určitého
právneho úkonu, ktorým je dohoda o voľbe práva, sa rozhodovalo podľa práva, ktorého použitie samé
závisí až od kladného vyriešenia otázky platnosti tohto úkonu. Voľba práva v SR je podľa zákona č.
97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom prípustná pre záväzkové práva (§ 9
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ZMPS) a pre pracovné zmluvy (§16 ZMPS) a to len vo vzťahoch s medzinárodným prvkom .
Otázke určenia rozhodcovského práva sa venuje právny poriadok v rámci § 10 ods. 2 zákona č.
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97/1963 Zb. . o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom. Kúpne zmluvy s cudzím prvkom, pri
ktorých nedôjde k voľbe práva zmluvnými stranami, sa spravujú právom miesta, kde má predávajúci
sídlo (bydlisko) v čase uzatvorenia zmluvy.Na tomto mieste je potrebné uviesť, že nie všetky otázky,
ktoré súvisia s kúpnou zmluvou sa budú spravovať podľa kolízneho kritéria, ktorým je sídlo (bydlisko)
predávajúceho v čase uzavretia zmluvy. Zložitá otázka pri určovaní rozhodcovského právneho
poriadku, ako upozorňuje prof. Cúth, vzniká v súvislosti s posudzovaním zodpovednosti za právne vady
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a v súvislosti s tzv. incidenčnými otázkami.
Incidenčné otázky ako je napr. prehliadka tovaru, postup v prípade neprevzatia tovaru, sa budú
spravovať právom štátu, v ktorom k takýmto úkonom dochádza. Takéto zvláštne vymedzenie
obligačného štatútu nájdeme aj pri otázkach právnych vád tovaru. Aj v tomto prípade sa pri
posudzovaní právnych vád vychádza z právneho poriadku štátu, kde sa s tovarom nakladá, napr. ak ide
o právne vady spočívajúce v priemyselných právach tretích osôb- práva k ochranným známkam, ktoré
majú obmedzenú územnú povahu. Tovar môže byť právne nezávadný v jednom štáte, ale na území
druhého štátu tomu tak nemusí byť, pretože na území tohto štátu ma tretia osoba príslušné priemyselné
práva. Od predávajúceho môžeme teda požadovať, aby zistil, či jeho tovar je právne nezávadný v štáte,
do ktorého má byť tento tovar určený. Obligačný štatút kúpnej zmluvy je síce rozhodujúci pre otázku, či
predávajúci zodpovedá za právne vady, resp. aké nároky proti nemu prislúchajú kupujúcemu a v akých
lehotách je potrebné ich uplatniť. Avšak právo štátu, v ktorom je podľa zmluvy miesto určenia tovaru,
rozhoduje o otázke, či je tovar postihnutý právnymi vadami. V medzinárodnom obchodnom styku
dokonca môže nastať situácia, keď kolízne kritérium sídla (bydliska) predávajúceho v čase uzavretia
zmluvy, bude nahradené iným kolíznym kritériom. S takouto eventualitou ráta aj samotný zákon v § 10
ods.2 č. 97/1963 Zb..
Voľba práva, tak ako ju ustanovuje zákon v § 9, nie je nijakým spôsobom obmedzená, to
znamená, že účastníci záväzkového vzťahu, v ktorom je zastúpený cudzí prvok si môžu zvoliť
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akýkoľvek právny poriadok. Ako zdôrazňuje prof. Cúth, musí ísť vždy len o platné a konkrétne právo. To
109
Niektoré zahraničné právne
znamená, že účastníci si môžu zvoliť len platné a existujúce právo.
úpravy umožňujú len obmedzenú voľbu práva, to znamená, že nie je možné, aby si zmluvné strany
zvolili akýkoľvek právny poriadok. Napr. podľa čl.25/1 poľského zákona o medzinárodnom práve
súkromnom si môžu strany zvoliť pre svoj zmluvný záväzok len také právo, ktoré ma k tomuto záväzku
určitý vzťah.
Rozhodný právny poriadok takto určený sa aplikuje ako celok, použitie cudzieho právneho
poriadku je možné len v súlade s výhradou verejného poriadku v zmysle § 36 ZMPSP. Podľa tohto
ustanovenia nie je možné použiť predpisy cudzieho právneho poriadku, ak je ich aplikácia v rozpore so
zásadami spoločenského a štátneho zriadenia SR a jej právneho poriadku.
Voľbu práva môžeme rozdeliť na výslovnú voľbu práva a konkludentnú voľbu práva. K výslovnej
voľbe práva dochádza tak, že do zmluvného ustanovenia o kúpnej zmluve s medzinárodným prvkom sa
zaradí ustanovenie o tom, že právom rozhodným je napr. právo Slovenskej republiky.O konkludentnej
voľbe môžeme hovoriť v prípade, ak z chovania účastníkov je možné vydedukovať, aký právny poriadok
sa použije na základe prejavu vôle zmluvných strán.Slovenské a České právo pripúšťa aj dodatočnú
voľbu práva. Čo to teda v praxi znamená? Ak zmluvné strany pri uzatváraní zmlúv o žiadnej voľbe
práva neuvažovali, alebo sa na určitom práve nedohodli a k voľbe práva došlo až pri plnení zmluvy,
napr. pred zahájením sporu. Účastníci zmluvy môžu už vykonanú voľbu práva aj zmeniť a dohodnúť sa
tak na použití iného práva. Taktiež je vecou zmluvných strán, aby samé určili, či zmena voľby práva
pôsobí od dohody o nej (ex nunc) alebo od vzniku právneho pomeru (ex tunc). Nie je vylúčené, aby
účastníci voľbou práva podrobili rôzne súčasti svojho právneho vzťahu rôznym právnym poriadkom,
napr. zmluva sa na základe kolíznej normy spravuje švajčiarskym právom, strany však v rámci zmluvnej
voľnosti priznanej týmto právo nahradia niektoré jeho dispozitívne ustanovenia jednotlivými
ustanoveniami rakúskeho práva. Nie je však možné, aby sa zmluvné strany dohodli na voľbe
niekoľkých právnych poriadkov, pretože tie isté otázky sa nemôžu riadiť viacerými právnymi poriadkami
naraz.
4

POJEM MEDZINÁRODNÁ KÚPNA ZMLUVA

Pre medzinárodnú kúpnu zmluvu je charakteristické, že ju uzatvárajú strany, ktoré nemajú sídlo,
bydlisko, event. miesto podnikania na území toho istého štátu, alebo tovar, ktorý je predmetom takejto
zmluvy, má byť premiestnený z jedného štátu do druhého štátu. Ide tu teda o zapojenie cudzie prvku do
záväzkového vzťahu, ktorý vzniká z uzatvorenia kúpnej zmluvy. Ak je obsahom kúpnej zmluvy cudzí
prvok, potom podlieha právna regulácia tohto vzťahu medzinárodnému právu súkromnému a z bežnej
kúpnej zmluvy sa stáva kúpna zmluva medzinárodná.
5

APLIKÁCIA A VYLÚČENIE APLIKÁCIE VIEDENSKÉHO DOHOVORU

Na úvod je potrebné priblížiť vzájomný vzťah úpravy kúpnej zmluvy v Obchodnom zákonníku
a vo Viedenskom dohovore. Tento je riešený tzv. prioritnou doložkou, ktorá je obsahom § 756 OBZ.
V zmysle predmetného ustanovenia sa ustanovenia Obchodného zákonníka použijú len vtedy, ak
medzinárodná zmluva, ktorá je pre Slovenskú republiku záväzná a bola uverejnená v Zbierke zákonov,
neobsahuje odlišnú úpravu.Pri voľbe rozhodného právneho poriadku Viedenský dohovor nevylučuje
možnosť voľby právneho poriadku a nekladie ani zmluvným stranám pre ich voľbu osobitné prekážky.
Úprava obsiahnutá vo Viedenskom dohovore má v zásade dispozitívny charakter. Kogentný charakter
má iba ustanovenie článku 12. Na druhej strane si treba uvedomiť aj obsah článku 6, podľa ktorého
zmluvné strany môžu vylúčiť použitie dohovoru alebo, s výnimkou článku 12, ktorékoľvek jeho
ustanovenie alebo zmeniť jeho účinky.
Podľa rozsudku Najvyššieho súdu SR: pre ďalšie konanie krajského súdu, ako súdu prvého
stupňa, dovolací súd považuje za potrebné uviesť, že je predčasný záver súdov nižších stupňov, že
danú vec treba posúdiť podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. Vzhľadom na to, že v danej veci
ide o vzťah s medzinárodným prvkom, a daný právny vzťah neupravuje dvojstranná medzinárodná
zmluva medzi Švajčiarskom a Slovenskou republikou, bude potrebné skúmať, či sa na neho nevzťahuje
úprava obsiahnutá v mnohostrannej medzinárodnej zmluve, ktorej sú uvedené štáty účastníkmi,
akou je napr. Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru, a ohľadne ktorého Slovenská
republika 28. mája 1993, súčinnosťou od 1. januára 1993, uložila dokumenty o sukcesii a ktorý dohovor
ratifikovalo 21. februára 1990 aj Švajčiarsko. Až po zistení, že daného vzťahu medzi účastníkmi a jeho
jednotlivých zložiek a prvkov sa Dohovor OSN nedotýka (napr. článok 4 Dohovoru), bude potrebné zistiť
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príslušný právny poriadok na vec sa vzťahujúci podľa ustanovení zákona č. 97/1963 Zb. o
110
medzinárodnom práve súkromnom a procesnom (§2 uvedeného zákona).
Ak sa zmluvné strany teda dohodnú na aplikácii Viedenského dohovoru, potom sa jeho
ustanovenia použijú ako právny základ pre režim kúpnej zmluvy. Zmluvným stranám však ostáva
možnosť osobitnou výslovnou dohodou zvoliť si rozhodujúci právny poriadok pre úpravu tých častí
kúpnej zmluvy, ktorých úprava vo Viedenskom dohovore absentuje.Naopak môže nastať situácia, že
zmluvné strany pre otázky, ktorých úpravu nenájdeme vo Viedenskom dohovore, nedohodli rozhodujúci
právny poriadok. Tieto otázky sa podľa článku 7 ods. 2 Viedenského dohovoru budú riešiť podľa
všeobecných zásad, na ktorých Viedenský dohovor spočíva a ak takéto zásady chýbajú, podľa
ustanovení právneho poriadku rozhodujúceho podľa ustanovení MPS. Rovnaký právny základ pre
režim kúpnej zmluvy zmluvné strany dosiahnu aj vtedy, ak zmluva neobsahuje výslovnú dohodu
o vylúčení Viedenského dohovoru, ani výslovnú dohodu o voľbe právneho poriadku a vzhľadom
k okolnostiam a prejavenej vôli je tu aj pochybnosť, či si zmluvné strany zvolili určitý rozhodný právny
poriadok mlčky. Takéto konštatovanie však platí len vtedy, ak ide o kúpnu zmluvu v zmysle článku 1
Viedenského dohovoru.
Podľa rozsudku Najvyššieho súdu SR: účastníci konania si nezaložili príslušnosť
cudzozemského súdu, preto sú slovenské súdy príslušné na konanie vo veci (§ 37 zákona č. 97/1963
o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení zmien a doplnkov). V posudzovanom
prípade strany nedohodli ani právo, ktoré by sa použilo na právne vzťahy z uzatvorenej kúpnej zmluvy.
Na základe § 2 zákona č. 9 7/19 63 Zb. v zn en í zm i e n a do plnk ov a s k utoč nos ti,s ú Čes k á a
S l o v e n s k á r e p u b l i k a z m l u v n ý m i š t á t m i D o h o v o r u O S N o zm l u v á c h o medzinárodnej
kúpe tovaru, ktorý bol oznámený a publikovaný v Zbierke zákonov pod číslom 160/1991, je preto
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potrebné nárok žalobcu posudzovať podľa Dohovoru.
Ak by kúpna zmluva obsahovala dohodu o výslovnom vylúčení dohovoru, ale nebude obsahovať
výslovnú dohodu o rozhodujúcom právnom poriadku a bude tu teda aj pochybnosť, či došlo ku
konkludentnej voľbe rozhodujúceho právneho poriadku, bude sa ich záväzkový vzťah riadiť právnym
poriadkom určeným podľa kolíznych noriem MPS a použitie ktoré zodpovedá rozumnému usporiadaniu
ich záväzkového vzťahu.Najčastejším dôvodom na vylúčenie aplikácie Viedenského dohovoru je
záujem oboch zmluvných strán, resp. záujem dominantnej zmluvnej strany použiť pre režim kúpnej
zmluvy právny poriadok platný na určitom území. Viedenský dohovor, pre dohodu o jeho prípadnom
vylúčení celkom, alebo z časti, či zmene jeho účinkov a rovnako ani medzinárodné právo súkromné pre
voľbu rozhodujúceho právneho poriadku pre úpravu kúpnych zmlúv nestanovujú obligatórne písomnú
formu. Máme však v tejto súvislosti za to, že je v záujme právnej istoty zmluvných strán kúpnej zmluvy
v medzinárodnom obchodnom styku, aby uzatvárali takéto dohody v písomnej forme, a činili tak aj
v prípade, že takáto forma nie je vlastnou samotnej kúpnej zmluve.
6

PRIAMA METÓDA APLIKÁCIE VIEDENSKÉHO
MEDZINÁRODNÝCH KUPÁCH TOVARU

DOHOVORU

O

ZMLUVÁCH

O

Priama metóda je charakterizovaná využívaním tej skupiny noriem medzinárodného práva
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súkromného, ktoré označujeme ako priame hmotnoprávne normy . Viedenský dohovor považujeme
z hľadiska teórie medzinárodného práva súkromného za jeho priamu normu ,t.j. priamo, záväzne
aplikovateľnú normu pre úpravu kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi stranami, majúcimi miesto
podnikania v rôznych štátoch, ak tieto štáty sú zmluvnými štátmi Viedenského dohovoru. Podľa kritéria
obsiahnutého v čl. 1 ods. 1 písm. a) Viedenského dohovoru, je Viedenský dohovor priamo
aplikovateľný, bez ohľadu na normy MPS, v prípade, ak štáty v ktorých majú strany svoje sídlo, sú
zmluvnými štátmi dohovoru. Táto zásada sa so vzrastajúcim počtom zmluvných štátov stáva
dominantnou.
Aby sme mohli aplikovať dohovor v súlade s týmto kritériom- priamo strany musia mať sídlo
v dvoch rôznych zmluvných štátoch. Ak štáty, v ktorých majú zmluvné strany svoje sídla sú zmluvnými
štátmi dohovoru, je aplikácia dohovoru zabezpečená bez ohľadu na normy MPS. Strana však môže
vylúčiť pôsobnosť dohovoru v súlade s článkom 6 Viedenského dohovoru a v takomto prípade, by sa
aplikovalo rozhodné právo určené na základe noriem MPS. Uplatnenie tohto pravidla priamo pomáha aj
možnosť zmluvných štátov uskutočniť výhradu podľa čl.95, na základe ktorej sa v rámci
kúpnopredajných transakcií spadajúcich do predmetu úpravy dohovoru nebude aplikovať ustanovenie
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čl.1 ods. 1 písm. b) Viedenského dohovoru, ktoré vyzýva k sprostredkovanej aplikácií skrz normy
medzinárodného práva súkromného.
Vzájomný vzťah medzi ZMPSP a Viedenským dohovorom vychádza z ústavnej zásady, na ktorej
stojí slovenský právny poriadok a, ktorý vychádza v zásade z prednosti noriem medzinárodného
charakteru pred normami vnútroštátneho pôvodu. Ustanovenie §2 zákona o ZMPSP rovnako vychádza
z nevyhnutnosti aplikovať prednostne medzinárodnú zmluvu. To znamená, že môžeme hovoriť
o priamej aplikácii Viedenského dohovoru, bez predchádzajúcej potreby riešiť kolízny vzťah stretu
niekoľkých právnych poriadkov.
Viedenský dohovor sa v Slovenskej republike bude aplikovať vždy priamo, bez potreby aplikácie
kolíznych noriem MPS. Analyticky nám to vyplýva z ustanovenia čl 1 ods. 1 písm. a) Viedenského
dohovoru, ktorý aplikujeme bez prihliadnutia na nasledujúce ustanovenie v čl 1 ods. 1 písm. b), pretože
Slovenská republika pri ratifikácii Viedenského dohovoru uskutočnila výhradu vyplývajúcu z čl. 95, preto
sa aplikácia Viedenského dohovoru nebude spájať s realizáciou a aplikáciou noriem MPS.V praxi to
teda znamená, že ak medzinárodnú kúpnu zmluvu bude uzatvárať slovenský podnikateľ so štátnym
príslušníkom iného zmluvného štátu Viedenského dohovoru, budeme Viedenský dohovor aplikovať
automaticky, bez ohľadu na normy MPS. Ak by, ale došlo k uzatvoreniu kúpnej zmluvy so štátnym
príslušníkom nezmluvného štátu Viedenského dohovoru, v tomto prípade nebudeme aplikovať
ustanovenia Viedenského dohovoru, a to ani vtedy, ak kolízne normy MPS určovali ako rozhodné právo
národný právny poriadok zmluvného štátu a tým aj Viedenský dohovor.
7

NEPRIAMA METÓDA APLIKÁCIE VIEDENSKÉHO DOHOVORU

Nepriama aplikácia Viedenského dohovoru vyplýva z ustanovenia článku 1ods. 1 písm. b)
Viedenského dohovoru, podľa ktorého použitie Viedenského dohovoru aplikujeme na zmluvy o kúpe
tovaru medzi stranami, ktoré majú miesta podnikania v rôznych štátoch, ak podľa ustanovení
medzinárodného práva súkromného sa má použiť právny poriadok niektorého zmluvného štátu. To
znamená, že zmluvné strany, ktoré majú sídlo, alebo miesto podnikania na území dvoch rôznych
štátov, môžu na základe kolízneho riešenia v súlade so svojím lex fori, dospieť k právnemu poriadku
zmluvného štátu Viedenského dohovoru. V dôsledku tejto skutočnosti sa Viedenský dohovor stáva
nástrojom právnej regulácie kúpnopredajnej transakcie medzi subjektmi, ktoré na základe hlavného
kritéria sídla, nie sú zmluvne späté so sférou pôsobnosti Viedenského dohovoru.
Spomínané ustanovenie predstavuje prvoradé nebezpečenstvo ohrozujúce uniformnú aplikáciu
a interpretáciu Viedenského dohovoru. Na diplomatickej konferencii konanej v roku 1980 sa delegáti
113
jednotlivých štátov dohodli na špeciálnom ustanovení dohovoru, ktoré formou výhrady v článku 95
Viedenského dohovoru, zmluvnému štátu umožní predmetné ustanovenie článku 1 ods. 1 písm. b)
neaplikovať.
8

MATERIÁLNA SFÉRA APLIKÁCIE VIEDENSKÉHO DOHOVORU

Materiálna sféra aplikácie Viedenského dohovoru je možné vymedziť jednak na úrovni
charakteru medzinárodnej kúpnej zmluvy a jednak na základe charakteru tovaru, ktorý môže byť
predmetom zmluvy. V úprave Viedenského dohovoru nájdeme vymedzenie predmetu jeho úpravy
dvoma spôsobmi a to pozitívnym a negatívnym vymedzením, čo môže byť predmetom medzinárodnej
kúpnej zmluvy. Už zo samotného názvu dohovoru je možné vyvodiť, na ktoré zmluvy sa bude dohovor
114
vzťahovať. Dohovor sa vzťahuje len na zmluvy o kúpe tovaru, ktoré sú sui generis- medzinárodné.
Pozitívne kritérium, ktoré špecifikuje dohovor ako jednotný systém pravidiel, na základe ktorých
sa spravujú zmluvy o medzinárodnej kúpe tovaru, nájdeme už v Preambule Viedenského
dohovoru.Toto kritérium môžeme považovať za prvé pozitívne vymedzenie materiálnej sféry pôsobnosti
dohovoru. Viedenský dohovor neobsahuje žiadnu definíciu zmluvy o medzinárodnej kúpe tovaru,
115
116
môžeme ju len odvodiť z článku 30 a 53 Viedenského dohovoru.

113
Ktorýkoľvek štát môže vyhlásiť pri uložení svojich listín o ratifikácii, prijatí, schválení alebo prístupe, že nebude viazaný
ustanovením článku 1 ods. 1 písm. b) tohto Dohovoru.
114
Porov.: ŠTEFANKOVÁ,N. ,LYSINA, P.: Medzinárodné právo súkromné, 1.vydanie,Praha: C.H. Beck,2011.s. 370, ISBN- 978-807400-351-6.
115
Predávajúci je povinný dodať tovar, odovzdať akékoľvek doklady, ktoré sa naň vzťahujú, a vlastnícke právo k tovaru, ako vyžaduje
zmluva a tento Dohovor za podmienok ustanovených zmluvou a týmto Dohovorom.
116
Kupujúci je povinný zaplatiť za tovar kúpnu cenu a prevziať dodávku v súlade so zmluvou a týmto Dohovorom.
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9

ZÁVER

Na záver je potrebné poznamenať, že dohovor neupravuje rigidne len jeden typ kúpnej zmluvy,
117
ale aj zmluvné typy, ktoré s kúpou a predajom tovaru súvisia. Viedenský dohovor neobsahuje
vymedzenie pojmu kúpa tovaru, nakoľko navrhovatelia dohovoru považovali unifikáciu tohto pojmu za
118
nemožnú. V odbornej, ale aj v laickej verejnosti sa vžilo všeobecné vymedzenie pojmu kúpa tovaru,
pod ktorým rozumieme, že ide o prevod vlastníckeho práva k tovaru prostredníctvom predaja.
Neexistencia definície tohto pojmu spôsobuje rôzne problémy s interpretáciou a aplikáciou dohovoru.
Podľa článku 4, dohovor upravuje len kontraktačný proces uzatvárania zmlúv a práva a povinnosti
zmluvných strán. Viedenský dohovor však neupravuje problematiku platnosti zmluvy, ani problematiku
účinkov, ktoré môže mať zmluva na vlastnícke právo k predávanému tovaru. Neupravenie tejto
problematiky neznižuje význam prevodu vlastníckeho práva k predávanému tovaru. Problematika
vecných účinkov medzinárodnej kúpnopredajnej transakcie sa bude spravovať podľa noriem MPS,
v prípade SR prichádza aplikácia kolíznych noriem § 5-9 ZMPSP.
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Ide o tzv. mixed contracts. V ustanovení článku 3 Viedenský dohovor rieši problematiku zmluvy o dodávke tovaru. Predmetom tejto
zmluvy je tovar, ktorý sa ma vyrobiť alebo vyhotoviť. V prípade, ak sa podstatná časť vecí potrebných na výrobu alebo na
vyhotovenie sa odovzdá predávajúcemu, nejde už o medzinárodnú kúpnu zmluvu v zmysle Viedenského dohovoru. Za medzinárodnú
kúpnu zmluvu v zmysle čl.3 ods. 2 nemožno považovať ani také zmluvy, ktorých predmetom je vykonanie prác alebo poskytnutie
služieb v rozsahu prevažujúcej časti záväzku strany, ktorá má tovar dodať. K takýmto zmluvám patria aj zmluvy, ktoré zahŕňajú
montáž tovaru. Za medzinárodné kúpne zmluvy môžeme považovať aj také kúpne zmluvy, v rámci ktorých sa tovar dodáva
prostredníctvom sprostredkovateľa priamo zákazníkovi kupujúceho. Ide o prípady viacstranných kúpnopredajných transakcií, v rámci
ktorých sa tovar prepravuje od predávajúceho ku zákazníkovi kupujúceho. Kupujúci v tomto prípade tovar ani fyzicky neprevezme,
hoci zaplatil kúpnu cenu, tovar prevezme až jeho zákazník, s ktorým v postavení predávajúceho uzatvoril kúpnu zmluvu.
V medzinárodnom obchode sú tieto transakcie veľmi časte, hlavne ak je predmetom tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze. Viedenský
dohovor, výslovne takéto zmluvy neupravuje, ale existenciu sprostredkovateľa môžeme vyvodiť z článku 79 ods. 2 Viedenského
dohovoru, ktorý hovorí o poverení tretej osoby na splnenie záväzku a jej zodpovednosti.
118
ŠTEFANKOVÁ,N.,LYSINA,P.:Medzinárodné právo súkromné, 1.vydanie,Praha: C.H. Beck,2011.s. 372,ISBN- 978-80-7400-351-6.
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PRÁVNE NÁSLEDKY VADNÉHO PLNENIA A ZODPOVEDNOSŤ
ZA VADY V ZMLUVE O DIELO PODĽA OBCHODNÉHO ZÁKONNÍKA
Martin Kurčík
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá vadami diela a poukazuje na rozdielnu právnu úpravu práva
zhotoviteľa odstúpiť od zmluvy o dielo v závislosti od štádia vykonávania diela a zistenia vady diela zo
strany objednávateľa s dôrazom na ustanovenie § 550 Obchodného zákonníka.
Kľúčové slová: dielo, vykonávanie diela, odovzdanie diela, vady diela, zodpovednosť za vady,
odstúpenie od zmluvy, objednávateľ, zhotoviteľ
Abstract: This contribution is concerning to defects of a work and points to different legal regulation of
the customers right to withdrawal the contract of work depending on work execution stage and
determining the failures of work by the customer with accent to the provision of Art. 550 of the
Commercial Code.
Key words: work, execution of a work, tradition of a work, defects of work, liability for defects,
withdrawal of a contract, customer, constructor
1

ÚVOD

Pojem vada, resp. vadné plnenie je najčastejšie spájaný s kúpnou zmluvou alebo so zmluvou
o dielo. V tomto príspevku by som sa rád venoval problematike zmluvy o dielo, konkrétne by som chcel
poukázať na právnu úpravu a následky vadného vykonávania diela a zodpovednosti za vady. Z pohľadu
úpravy Obchodného zákonníka (ďalej aj „ObchZ“ alebo aj „zákon“) ide totiž o rozdielne právne inštitúty
v rôznych štádiách plnenia záväzku zo strany zhotoviteľa.
Vykonanie diela zo strany zhotoviteľa často býva zdĺhavý proces, ktorý prechádza niekoľkými
etapami. Hoci zhotoviteľ ex lege nie je viazaný pokynmi objednávateľa pri zhotovovaní diela, nemožno
konštatovať, že objednávateľ nemá, resp. nemôže mať podiel na výsledku činnosti zhotoviteľa. V prvom
rade totiž základný pokyn objednávateľa daný zhotoviteľovi na vykonanie diela predstavuje samotné
určenie diela v zmluve a jeho čo najpresnejšia špecifikácia. Čím presnejšia špecifikácia diela bude
v zmluve upravená, tým menšie bude riziko vzniku nedorozumení počas vykonávania diela, ako aj po
1
jeho odovzdaní objednávateľovi. Ak však zhotoviteľ nepostupuje podľa tohto základného pokynu
objednávateľa, môže to viesť v konečnom dôsledku k vadnému výsledku jeho činnosti, t.j. k vadnému
dielu ako takému. Z dôvodu ochrany objednávateľa za účelom predísť posudzovaniu činnosti
zhotoviteľa až po odovzdaní diela, zákon poskytuje objednávateľovi rôzne právne nástroje, v závislosti
od štádia zhotovovania diela. Pritom poukazujem na to, že vady diela nemusia spočívať výlučne vo
vadnom výsledku činnosti zhotoviteľa ale už v postupe zhotoviteľa počas jeho vykonávania.
2

KONTROLA VYKONÁVANIA DIELA ZO STRANY OBJEDNÁVATEĽA

Ako už bolo uvedené vyššie, vo všeobecnosti platí, že zhotoviteľ v zmysle § 537 ods. 3
ObchZ nie je pri vykonávaní diela viazaný pokynmi objednávateľa (ak sa výslovne v zmluve na ich
plnenie nezaviazal). Takáto zákonná formulácia je prinajmenšom logickým dôsledkom toho, že
zhotoviteľ vykonáva dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo. Z toho dôvodu by mal mať
2
slobodu rozhodovania ohľadom postupov, ktoré pri vykonávaní diela zvolí. Napokon, je to najmä
zhotoviteľ, kto by mal byť v pozícii odborníka, preto musí sám najlepšie vedieť, akým spôsobom a
postupmi bude dielo zhotovovať.
Na druhej strane však zákon umožňuje už počas vykonávania diela zhotoviteľom určitý „vstup“
objednávateľa do činnosti zhotoviteľa, čo môže v konečnom dôsledku vyústiť do využitia práva
objednávateľa odstúpiť od zmluvy. Na tento účel slúži ustanovenie § 550 ObchZ, podľa ktorého je
1
Pri nedostatočnom určení diela v zmluve možno mať aj pochybnosti ohľadom vzniku zmluvy samotnej (neurčitosť predmetu plnenia)
(obdobne aj MAREK, K.: Ke kontraktaci a předání díla (kontrola, zkoušky, předání a splnění), In: Justičná revue, 2011, č. 8-9, s.
1176)
2
ŠTENGLOVÁ, I.: Smlouva o dílo. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 67
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objednávateľ oprávnený kontrolovať vykonávanie diela, a to bez ohľadu na skutočnosť, či sa zhotoviteľ
3
v zmluve zaviazal postupovať podľa jeho pokynov alebo nie. V prvom rade je vhodné uviesť, že
predmetné ustanovenie má dispozitívnu povahu, preto je možné upraviť postup kontroly vykonávania
4
diela podľa predstáv zmluvných strán (čo sa odporúča), resp. takýto postup úplne vylúčiť.
Relevantnosť oprávnenia objednávateľa kontrolovať počas vykonávania diela činnosť zhotoviteľa
prichádza do úvahy najmä pri zložitejších a časovo náročnejších dielach, napr. pri stavbách. V takom
5
prípade býva toto oprávnenie objednávateľa realizované prostredníctvom stavebného dozoru.
Pokiaľ ide o interval vykonávania jednotlivých kontrol, zákon nehovorí, kedy je objednávateľ
oprávnený tieto uskutočniť. Z toho možno vyvodiť, že je tak oprávnený urobiť kedykoľvek a dokonca nie
6
je povinný zhotoviteľa ani vopred upozorniť (takáto povinnosť mu zo zákona nevyplýva). Aj v tomto
ohľade sa konkretizácia v zmluve odporúča.
Z dikcie ustanovenia § 550 ObchZ vyplýva, že jedným z jeho účelov je zistenie na strane
objednávateľa, či zhotoviteľ pri vykonávaní diela postupuje podľa svojich povinností, t.j. podľa zmluvy,
všeobecne záväzných právnych predpisov, technických noriem, resp. pokynov objednávateľa. Pokiaľ
teda zhotoviteľ počas vykonávania diela vyššie uvedené povinnosti neplní, vykonáva dielo vadne. Ak
má takéto vadné vykonávanie diela za následok, že sa na diele vyskytnú vady, objednávateľ je
oprávnený dožadovať sa, aby zhotoviteľ tieto vady odstránil a dielo vykonával riadne. Za týmto účelom
je objednávateľ povinný poskytnúť zhotoviteľovi primeranú lehotu na odstránenie týchto vád
vzniknutých vadným vykonávaním diela. Samozrejme, pôjde vždy o konkrétne vady, preto by
objednávateľ mal vytknutý rozporný postup zhotoviteľa dostatočne konkretizovať, nielen zhotoviteľovi
uviesť, aby v primeranej lehote odstránil (konkrétne neurčené) vady vzniknuté vadným vykonávaním
7
diela. Akú dĺžku lehoty možno považovať za primeranú, zákon v žiadnom ustanovení neuvádza. Preto
posúdenie primeranosti je potrebné urobiť v každom konkrétnom prípade s prihliadnutím sa okolnosti
8
prípadu, najmä s prihliadnutím na rozsah a závažnosť vád spôsobených vadným vykonávaním diela.
Za situácie, že zhotoviteľ ani v lehote poskytnutej mu objednávateľom vady vzniknuté vadným
vykonávaním diela neodstráni a ďalší postup zhotoviteľa by viedol nepochybne k podstatnému
9
porušeniu zmluvy, je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť . Zákon teda umožňuje
objednávateľovi už v štádiu vykonávania diela ukončiť zmluvu o dielo, ak zhotoviteľ porušuje svoje
povinnosti zo zmluvy. V tejto súvislosti je však potrebné zdôrazniť, že nie každé vadné vykonávanie
diela zhotoviteľom smeruje k oprávneniu objednávateľa od zmluvy odstúpiť. Toto právo má
objednávateľ výlučne vtedy, ak by postup zhotoviteľa viedol k podstatnému porušeniu zmluvy. Zároveň
je potrebné zdôrazniť, že zo strany objednávateľa nejde o uplatňovanie nároku vyplývajúceho zo
zodpovednosti zhotoviteľa za vady diela, pretože v tomto štádiu dielo ešte nebolo odovzdané
10
objednávateľovi.
Pokiaľ ide o podmienku podstatného porušenia zmluvy, Obchodný zákonník odkazuje na
ustanovenie § 345 ObchZ. Podľa uvedeného ustanovenia podstatným porušením zmluvy je také
porušenie zmluvy, ak strana porušujúca zmluvu vedela v čase uzavretia zmluvy alebo v tomto čase
bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za
ktorých bola zmluva uzavretá, že druhá strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom
porušení zmluvy. Inými slovami ide o také porušenie, ktoré keby porušujúca strana v čase uzavretia
zmluvy vedela, že nastane, druhá zmluvná strana by nemala na takom plnení záujem. V tejto súvislosti
sa vo všeobecnosti odporúča, aby zmluvné strany presnejšie upravili v zmluve, aké konanie zmluvnej
11
strany bude mať za následok podstatné porušenie zmluvy. Nepochybne možno teda konštatovať, že
v zmysle § 550 ObchZ vzniká objednávateľovi oprávnenie od zmluvy odstúpiť, ak zhotoviteľ v štádiu
vykonávania diela ani v primeranej lehote neodstráni v dôsledku jeho nesprávneho postupu také vady,
ktoré by pre účely posudzovania nárokov objednávateľa z titulu zodpovednosti za vady predstavovali
12
podstatné porušenie zmluvy.

3

Ide o osobitnú úpravu práva na odstúpenie od zmluvy upraveného v ustanovení § 348 ods. 1 ObchZ, v zmysle kterého ohľadne
povinnosti, ktorá sa má plniť v budúcnosti, možno od zmluvy odstúpiť, keď zo správania povinnej strany alebo z iných okolností
nepochybne vyplýva ešte pred časom určeným na plnenie zmluvnej povinnosti, že táto povinnosť bude porušená podstatným
spôsobom, a povinná strana neposkytne po vyzvaní oprávnenej strany bez zbytočného odkladu dostatočnú zábezpeku.
4
PATAKYOVÁ, M. a kol.: Obchodný zákonník. Komentár. 2. aktualizované vydanie. Praha: C. H. Beck, 2008, s. 965
5
Pozri § 46b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
6
Obdobne aj FALDYNA, F., POKORNÁ, J., TOMSA, M. a kol.: Obchodní právo. MERITUM, Praha: Aspi, 2005, ods. 1164
7
FALDYNA, F., POKORNÁ, J., TOMSA, M. a kol.: Obchodní právo. MERITUM, Praha: Aspi, 2005, ods. 1164
8
Obdobne aj OVEČKOVÁ, O. a kol.: Obchodný zákonník. Komentár. 2. časť. Bratislava: Iura Edition, 2005, s. 128
9
Objednávateľ ani nie je povinný upozorniť zhotoviteľ na zámer odstúpiť od zmluvy v prípade márneho uplynutia poskytnutej lehoty
na nápravu (tak, ako by tomu bolo napr. v prípade nároku zo zodpovednosti za vady diela pri nepodstatnom porušení zmluvy
v zmysle § 564 v spojení s § 437 ods. 5 ObchZ)
10
Rozsudok Najvyššieho súdu Českej republiky zo dňa 23.06.2004, sp. zn.: 29 Odo 1067/2003, In: www.nsoud.cz
11
PRAŽÁK, Z.: Smlouva o dílo podle obchodního zákoníku. 3. přepracované vydání. Praha: Leges, 2010, s. 159
12
K tomu pozri výklad v kapitole 3
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Na rozdiel od ustanovenia § 345 ObchZ, ustanovenie § 550 ObchZ poskytuje objednávateľovi
možnosť od zmluvy odstúpiť už v čase, keď podstatné porušenie zmluvy ešte len hrozí, hoci musí ísť
o nepochybné ohrozenie. Z toho dôvodu ustanovenie § 550 ObchZ plní aj určitú preventívnu funkciu
a vytvára predpoklady na možnosť predísť vzniku väčších škôd pri nesprávnom postupe zhotoviteľa,
ktoré by neskôr nebolo možné odstrániť bez vzniku väčších nákladov (ktoré by pravdepodobne niesol
13
zhotoviteľ).
Na základe uvedeného možno zhrnúť, že oprávnenie objednávateľa odstúpiť od zmluvy za
použitia ustanovenia § 550 ObchZ vznikne v prípade, ak sú splnené nasledovné podmienky:
a) zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami,
b) rozpor bol zhotoviteľovi zo strany objednávateľa konkrétne vytknutý,
c) objednávateľ poskytol zhotoviteľovi primeranú lehotu na nápravu,
d) ďalší postup zhotoviteľa by mal nepochybne za následok podstatné porušenie zmluvy,
e) náprava nebola zo strany zhotoviteľa vykonaná ani v primeranej lehote poskytnutej
14
objednávateľom.
Otázne však je, či je objednávateľ na postup v zmysle § 550 ObchZ oprávnený aj v prípade, ak
v dôsledku vadného vykonávania diela žiadne vady na diele nevznikli. V praxi totiž môže nastať
situácia, že zmluvné strany si v zmluve výslovne dojednali, že podstatné porušenie zmluvy nastane aj
v prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela o viac ako 30 dní. Ak by počas vykonávania diela
objednávateľ zistil, že zhotoviteľ z kapacitných dôvodov nedodržiava postup prác podľa dohodnutého
15
harmonogramu, nemožno v zásade hovoriť o vzniku vád. Zastávam však názor, že v tomto prípade by
sa malo vychádzať z účelu ustanovenia, t.j. použitím metódy funkčného výkladu by sme dospeli
16
k záveru, že jeho použitie možno vzťahovať aj na vyššie uvedenú situáciu. Ako už bolo uvedené,
ustanovenie § 550 má najmä preventívny charakter, t.j. jeho účelom je, aby mal objednávateľ možnosť
predísť vzniku podstatnému porušeniu zmluvy ako aj s tým nepochybne súvisiacemu vzniku škôd.
Obdobne aj v prípade, ak v dôsledku vadného vykonávania diela zhotoviteľom sa na diele vyskytnú
také vady, ktorých existencia by pre účely posudzovania nárokov objednávateľa z titulu zodpovednosti
zhotoviteľa za vady nezakladala právo objednávateľa na odstúpenie od zmluvy, avšak ďalší postup
zhotoviteľa by viedol k výskytu vád zakladajúcim právo na odstúpenie od zmluvy z titulu zodpovednosti
za vady, som názoru, že by bolo možné aplikáciou § 550 ObchZ využiť právo odstúpiť od zmluvy. Aj
v tomto prípade opäť zdôrazňujem preventívnu funkciu predmetného ustanovenia.
Z vyššie uvedeného výkladu vyplýva, že objednávateľ je oprávnený kedykoľvek kontrolovať
postup zhotoviteľa pri vykonávaní diela a v prípade vyskytnutia vád v dôsledku vadného vykonávania
diela zhotoviteľom je objednávateľ za určitých podmienok uvedených v ustanovení § 550 ObchZ
oprávnený od zmluvy o dielo odstúpiť ešte pred odovzdaním diela. Ako už bolo vyššie uvedené, využitie
predmetného ustanovenia možno najčastejšie pozorovať v prípade zhotovovania stavebných diel,
v rámci technického, resp. autorského dozoru, avšak nemožno vylúčiť jeho aplikáciu aj v iných
17
oblastiach. V tejto súvislosti je však potrebné poznamenať, že zmluvným stranám sa odporúča určiť
presné podmienky za akých má byť ustanovenie použité, napr. dojednaním tzv. kontrolných dní,
dojednaním dôvodov zakladajúcich podstatné porušenie zmluvy, zriadením nezávislej komisie na
posúdenie postupu zhotoviteľa a pod. Do úvahy však taktiež prichádza úplné vylúčenie aplikácie
ustanovenia § 550 ObchZ.
3

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY DIELA A PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Uplatnenie práva objednávateľa odstúpiť od zmluvy o dielo v zmysle § 550 ObchZ je potrebné,
ako už bolo uvedené v predchádzajúcom výklade, zásadne odlišovať od jeho práva odstúpiť od zmluvy
z titulu zodpovednosti za vady zhotoviteľa v zmysle § 564 ObchZ. V tejto súvislosti zdôrazňujem, že pre
vznik zodpovednosti za vady diela je totiž v zmysle § 560 ods. 2 ObchZ rozhodný okamih odovzdania
18
diela objednávateľovi (resp. okamih prechodu nebezpečenstva škody na diele, ak má nastať neskôr).
Aj v tomto prípade je však právo objednávateľa odstúpiť od zmluvy podmienené viacerými
skutočnosťami.

13

Obdobne aj OVEČKOVÁ, O. a kol.: Obchodný zákonník. Komentár. 2. časť. Bratislava: Iura Edition, 2005, s. 392
FALDYNA, F., POKORNÁ, J., TOMSA, M. a kol.: Obchodní právo. MERITUM, Praha: Aspi, 2005, ods. 1164
Hoci by sme mohli hypoteticky pripustiť, že ide o vadu spočívajúcu v nedostatočnom rozsahu prác – kvantitatívnu vadu, pretože
harmonogram prác má slúžiť na to, aby v určenom štádiu zhotovovania bolo dielo vykonané v určenom rozsahu (obdobne aj
Rozsudok Najvyššieho súdu Českej republiky zo dňa 17.12.2003, sp. zn.: 32 Odo 230/2003, In: www.nsoud.cz )
16
Napríklad Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky zo dňa 25.11.2008, sp. zn.: III. ÚS 305/08, In: www.concourt.sk
17
ŠTENGLOVÁ, I., PLÍVA, S., TOMSA, M. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. 9. vydání. Praha : C. H. Beck, 2004, s. 1197 ako aj
Rozsudok Najvyššieho súdu Českej republiky zo dňa 29.06.2010, sp. zn.: 23 Cdo 5117/2009, In: www.nsoud.cz
18
Rozsudok Najvyššieho súdu Českej republiky zo dňa 23.06.2004, sp. zn.: 29 Odo 1067/2003, In: www.nsoud.cz
14
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Vo všeobecnosti možno konštatovať, že dielo má vady, ak výsledok činnosti zhotoviteľa
19
nezodpovedá zmluvným podmienkam. Často je nesprávnosť postupu zhotoviteľa zistená až v čase,
keď je dielo v plnej dispozícií zhotoviteľa a postup podľa § 550 ObchZ neprichádzal do úvahy –
podstatné porušenie zmluvy počas vykonávania diela nehrozilo, resp. zhotoviteľ takýto postup
20
zhotoviteľa nezistil (postup podľa § 550 ObchZ je totiž jeho právom, nie povinnosťou). Ak by aj
objednávateľ postup podľa § 550 ObchZ nevyužil, t.j. nevykonával by počas vykonávania diela kontroly,
21
nemôže to mať v zásade vplyv na jeho nároky vyplývajúce zo zodpovednosti zhotoviteľa za vady.
V zmysle § 324 ods. 3 ObchZ ak dlžník poskytne vadné plnenie a veriteľ nemá právo odstúpiť od
zmluvy alebo toto právo nevyužije, mení sa obsah záväzku spôsobom, ktorý zodpovedá nárokom
veriteľa vzniknutým z vadného plnenia, a záväzok zaniká ich uspokojením. Zmena obsahu záväzku zo
zmluvy o dielo je závislá na tom, či vada diela predstavuje podstatné alebo nepodstatné porušenie
zmluvy (§§ 436 a 437 v spojení s § 564 ObchZ). Okolnostiam odôvodňujúcim podstatné porušenie
zmluvy som sa venoval v predchádzajúcom výklade. Pokiaľ ide o porušenie nepodstatné, platí
negatívna definícia, podľa ktorej nepodstatné porušenie je také porušenie, ktoré nie je podstatné, resp.
22
ak sú tu pochybnosti, že ide o porušenie podstatné. Prakticky však pôjde len o to, že pri podstatnom
porušení zmluvy je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť hneď (bez poskytnutia primeranej
lehoty), zatiaľ čo pri nepodstatnom porušení na to oprávnený nie je, resp. až v prípade, že vada diela
nebola v primeranej lehote odstránená a zhotoviteľ bol na možnosť odstúpenia objednávateľom
23
upozornený. Z toho vyplýva, že právo odstúpiť od zmluvy z titulu zodpovednosti zhotoviteľa za vady
diela, má objednávateľ v prípade:
a) ak vada diela predstavuje podstatné porušenie zmluvy, alebo
b) ak vada diela síce nepredstavuje podstatné porušenie ale nebola zhotoviteľom odstránená
v primeranej lehote poskytnutej objednávateľom a zároveň bol zhotoviteľ upozornený na
možnosť objednávateľa od zmluvy odstúpiť.
4

ZÁVER

Nesprávny postup zhotoviteľa v rámci jeho povinnosti vykonať pre objednávateľa dielo môže
mať vo viacerých prípadoch za následok vznik práva objednávateľa ukončiť zmluvu o dielo na základe
odstúpenia. Jedným z týchto prípadoch je vznik vád na vykonávanom diele. Pre vznik oprávnenia
zhotoviteľa od zmluvy odstúpiť je však potrebné rozlišovať, v akom štádiu vykonávania diela bola
zhotoviteľom zistená. V zásade však možno konštatovať, že v dôsledku vadného plnenia je
objednávateľovi umožnené odstúpiť od zmluvy už počas vykonávania diela. Objednávateľ si však vždy
musí uvedomiť, v závislosti od štádia vykonávania diela, či v prípade odstúpenia od zmluvy využíva
svoje právo vyplývajúce zo zodpovednosti za vady, alebo osobitné právo vyplývajúce z § 550 ObchZ pri
vadnom vykonávaní diela zhotoviteľom, pretože v každom z uvedených prípadov je potrebné splnenie
osobitných predpokladov.
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NÁROKY ZO ZODPOVEDNOSTI ZA VADY PRI PODSTATNOM
PORUŠENÍ ZMLUVY O DIELO
Peter Lukáčka
Právnická fakulta Univerzity Komenského
Abstrakt: Autor sa v príspevku zaoberá problematikou zodpovednosti za vady diela, s osobitným
zreteľom na vady diela, ktorých existencia má z pohľadu dopadov na samotné dielo charakter
podstatného porušenia zmluvy, ako aj na otázky týkajúce sa práva objednávateľa na odstúpenie od
zmluvy pri jej podstatnom porušení.
Kľúčové slová: vada diela, podstatné porušenie zmluvy o dielo, nároky zo zodpovednosti za vady
diela, odstúpenie od zmluvy o dielo
Abstract: In this paper author deals with the issue of liability for defects of the work with regard to those
defects, which have impact on the contract itself, being of the nature of fundamental breach, as well as
issues related to the right of withdrawal by the commissioner in case of fundamental breach.
Keywords: defect of the work, fundamental breach of contract for work, claims from liability for defects
of the work, withdrawal from the contract for work
1

ÚVOD

Zmluva o dielo je mimo kúpnej zmluvy najčastejším zmluvným typom, ktorý sa v podnikateľskej
praxi vyskytuje. Aj napriek tomuto faktu býva jej koncipovanie, resp. samotná dôležitosť negociácie pri
jej uzatváraní odsúvaná akoby na vedľajšiu koľaj a zmluvné strany sa sústreďujú skôr na samotnú
faktickú realizáciu predmetu zmluvy. Uvedený postup však nesie zo sebou pomerne často nepriaznivé
následky, ktoré sa prejavujú najmä vo vzťahu k uplatňovaniu nárokov zo zodpovednosti za vady diela,
kedy práve nedostatočná pozornosť venovaná zmluve o dielo spôsobuje to, že zhotoviteľ, ale aj
objednávateľ túto skutočnosť využijú vo svoj prospech.
Z uvedených dôvodov sa tento príspevok venuje problematike nárokov zo zodpovednosti za
vady diela, v rámci ktorej dochádza medzi zmluvnými stranami k sporom, s osobitným zreteľom na vady
diela, ktoré majú charakter podstatného porušenia zmluvy o dielo, ako aj na právo objednávateľa na
odstúpenie od zmluvy a rovnako sa v prispevku venuje pozornosť povinnostiam objednávateľa pri
upľatňovaní nárokov z vád diela.
2

VADY DIELA

Dielo má vady, ak jeho vykonanie nezodpovedá výsledku určenému v zmluve. Ak má dielo vady
v zmysle § 324 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len ObZ) sa mení obsah
záväzku spôsobom, ktorý zodpovedá nárokom veriteľa vzniknutých z vadného plnenia a záväzok
zaniká až ich uspokojením. Z uvedeného vyplýva, že pri takomto vadnom plnení, si zhotoviteľ nesplnil
svoju povinnosť zhotoviť dielo jeho riadnym vykonaním a odovzdaním. Dielo, ktoré je vadné, nie je
možné v zmysle § 554 ods. 1 ObZ považovať za dielo vykonané a to ani vtedy, ak toto dielo
objednávateľ prevezme. Pokiaľ medzi účastníkmi nie je dohodnuté inak, zhotoviteľovi v takomto prípade
1
nevznikne právo na zaplatenie ceny diela.
Pri uplatňovaní nárokov z vád diela je dôležité členenie týchto vád, ktoré určuje ich povahu resp.
závažnosť z hľadiska ich dopadu na samotnú zmluvu o dielo. Pri členení nárokov z vád diela je
zásadné ich rozlišovanie z hľadiska toho, či v dôsledku ich existencie došlo k podstatnému alebo
k nepodstatnému porušeniu zmluvy o dielo. Na základe takéhoto ponímania je možno členiť vady diela
pri ktorých došlo k:
podstatnému porušeniu zmluvy o dielo,
k nepodstatnému porušeniu zmluvy o dielo.
Uvedené členenie je determinované konkrétnou povahou resp. následkami, ktoré spôsobuje
dodanie vadného diela a je dôležité najmä z hľadiska posudzovania konkrétnych nárokov
objednávateľa a to z dôvodu, že okruh jeho nárokov ako aj postupy pri ich uplatňovaní sú pri
podstatnom resp. nepodstatnom porušení zmluvy rozličné.
1

Bližšie pozri: NS ČR, zo dňa 12.3.2002, sp. Zn. 29 Odo 11/2001
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Právna úprava zmluvy o dielo v ObZ neobsahuje samostatné vymedzenie nárokov, ktoré si
objednávateľ môže voči zhotoviteľovi diela uplatniť. Tento problém je riešený § 564 ObZ, ktorý pre tieto
prípady odkazuje na primerané použitie ustanovení o nárokoch z vád tovaru pri kúpnej zmluve,
konkrétne na § 436 – 441 ObZ.
Vzhľadom na značnú rozsiahlosť problematiky nárokov z vád diela sa v ďalšom texte
zameriavame na vybrané aspekty nárokov z vád diela pri podstatnom porušení zmluvy o dielo.
3.

NÁROKY Z VÁD DIELA PRI PODSTATNOM PORUŠENÍ ZMLUVY O DIELO

Pri vymedzovaní prípadov podstatného porušenia zmluvy o dielo je možné vychádzať
z viacerých variantov. Po prvé je možné na tieto prípady aplikovať znenie § 345 ods. 2 ObZ, ktorý pre
účely ObZ vymedzuje podstatné porušenie zmluvy ako situáciu, kedy „... strana porušujúca zmluvu
vedela v čase uzatvárania zmluvy alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel
zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola zmluva uzavretá, že druhá strana
nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení zmluvy.“ Zároveň stanovuje, že pri
pochybnostiach sa predpokladá, že porušenie zmluvy nie je podstatné. Uvedené vymedzenie pojmu
podstatné porušenie zmluvy je značne všeobecné. Domnivame sa, že je to spôsobené pravdepodobne
tým, že táto definícia sa aplikuje na širokú škálu vzťahov, ktoré sa riadia režimom ObZ, čo v praxi môže
spôsobovať značné ťažkosti a to najmä pri preukazovaní toho, či k podstatnému porušeniu zmluvy
došlo alebo naopak nedošlo. Uvedené vymedzenie podstatného porušenia zmluvy môže byť za určitých
podmienok aj výhodou, keďže vďaka všeobecnosti tejto definície je možné pod podstatné porušenie
zmluvy subsumovať značne rôznorodé situácie resp. nedostatky diela. Súhlasíme s názorom
Pelikánovej, ktorá v súvislosti s úvahou, či by mali byť právne normy formulované kauzisticky presne
alebo pomocou všeobecnejších právnych princípov uvádza, že: „...úzke pravidlá nutne ponechávajú
2
značný priestor, na ktorý ich formulácia nedosiahne.“ Pri skúmaním toho, či došlo k podstatnému
porušeniu zmluvy alebo nie podľa vyššie uvedenej definície je potrebné zvažovať a v prípadnom
súdnom spore relevantne preukázať, čí daným konaním došlo k podstatnému porušeniu zmluvy a to
najmä vo vzťahu na znenie konkrétnej zmluvy o dielo ako aj na okolnosti za ktorých bola uzatváraná.
Druhým spôsobom, ktorý strany môžu aplikovať pri vymedzovaní podstatného porušenia zmluvy
je vylúčenie pôsobnosti § 345 ods. 2 ObZ na daný záväzkový vzťah a vymedziť v zmluve konkrétne
prípady, ktoré budú považované za podstatné porušenie zmluvy. Výhodou tohto variantu je uľahčenie
dôkazného bremena z pohľadu, či k porušeniu zmluvy došlo alebo nedošlo podstatným spôsobom. Tu
si však dovolíme upozorniť, že ak zmluvné strany taxatívne vymedzia okruh prípadov kedy
k podstatnému porušeniu zmluvy dôjde, tak riskujú, že môže nastať aj taký prípad, ktorý v danom
výpočte uvedený nebude. Takáto situácia môže v niektorých prípadoch vyhovovať zhotoviteľovi (najmä
v súvislosti s právom objednávateľa od zmluvy odstúpiť, ktoré má iný režim pri podstatnom a iný pri
nepodstatnom porušení zmluvy), čo v konečnom dôsledku môže mať pre objednávateľa negatívne
následky.
Vzhľadom na vyššie uvedené sa domnievame, že je namieste odporúčať zmluvným stranám
dôsledne si zvážiť, ktorý z uvedených variantov je pre nich v konkrétnom prípade výhodnejší. V tejto
súvislosti sa ako najvhodnejšie javí kompromisné riešenie, ktoré vo vzťahu k vymedzeniu podstatného
porušenia zmluvy o dielo je možné ponúknuť. Jeho podstatou je kombinácia uvedených spôsobov
vymedzenia podstatného porušenia zmluvy o dielo. Toto kompromisné a domnievame sa, že aj
najspravodlivejšie riešenie, je založené na tom, že strany nevylúčia pôsobnosť § 345 ods. 2 ObZ
a zároveň demonštratívne špecifikujú konkrétnymi prípadmi, také konania (vady), ktoré sa v danom
zmluvnom vzťahu budú považovať za podstatné porušenie zmluvy.
Primeranou aplikáciou § 436 ObZ je pri podstatnom porušení zmluvy o dielo možné vymedziť
tieto nároky objednávateľa:
a)
objednávateľ môže požadovať odstránenie vád dodaním náhradného diela za dielo
vadné, dodanie chýbajúceho tovaru a požadovať odstránenie právnych vád,
b)
objednávateľ môže požadovať odstránenie vád opravou diela, ak sú tieto vady
opraviteľné,
c)
objednávateľ môže požadovať primeranú zľavu z dohodnutej ceny diela,
d)
objednávateľ môže od zmluvy o dielo odstúpiť.
V zmysle § 564 ObZ sa modifikuje úprava nárokov z vadného plnenia pri zmluve o dielo, oproti
úprave kúpnej zmluvy tak, že objednávateľ nie je oprávnený požadovať vykonanie náhradného diela, ak
predmet diela vzhľadom na jeho povahu nemožno vrátiť alebo odovzdať zhotoviteľovi.
Dôležitou skutočnosťou, ktorá v praxi môže spôsobovať značné komplikácie je to, že vyššie
uvedený výpočet nárokov zo zodpovednosti za vady, ktoré si objednávateľ, pri splnení zákonom
2
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stanovených podmienok, môže voči zhotoviteľovi uplatňovať je taxatívny a pokiaľ nie je v konkrétnej
zmluve o dielo dohodnuté niečo iné, objednávateľ nemôže požadovať iný spôsob vysporiadania práv zo
zodpovednosti za vady. Podľa názoru Štenglovej uvedená skutočnosť spôsobuje v podnikateľskej praxi
problémy a to najmä z toho dôvodu, že: „...objednávatelia v mnohých prípadoch (najmä za situácie, keď
zhotoviteľ tvrdenú vadu neuznáva) nechajú vadu odstrániť a následne sa domáhajú náhrady nákladov,
ktoré im z tohto dôvodu vznikli. Takémuto postupu však bráni nie len taxatívny výpočet spôsobov
3
vysporiadania práv zo zodpovednosti za vady, ale do určitej miery aj 440 ods. 2 ObZ.“ Uvedené
ustanovenie limituje spôsoby nápravy vadného stavu tak, že výslovne stanovuje, že uspokojenie, ktoré
možno dosiahnuť uplatnením niektorého z nárokov z vád tovaru podľa § 436 a 437 ObZ, nemožno
dosiahnuť uplatnením nároku z iného právneho dôvodu.
Základnou podmienkou pre vznik prípadnej zodpovednosti zhotoviteľa za vady diela je jeho
odovzdanie objednávateľovi. Do tohto okamihu nie je možné nároky z vád diela uplatňovať voči jeho
zhotoviteľovi. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania. Pokiaľ
k odovzdaniu predmetu diela nedôjde, nemôže objednávateľ voči zhotoviteľovi uplatňovať práva
zo zodpovednosti za vady. Pre vznik zodpovednosti zhotoviteľa za vady diela je teda rozhodujúci
okrem iného okamih odovzdania diela objednávateľovi v zmysle § 554 ObZ resp. okamih prechodu
nebezpečenstva na zhotovovanej veci, ak toto nebezpečenstvo prechádza na objednávateľa neskôr, t.j.
po odovzdaní diela. Len v prípade, ak je dielo odovzdané, je možné hovoriť o vzniku prípadných
nárokov zo zodpovednosti za vady, pričom samotné odovzdanie je potrebné odlišovať od splnenia
povinnosti dielo vykonať, ku ktorému dochádza riadnym ukončením diela a odovzdaním predmetu diela
4
objednávateľovi v dohodnutom mieste, inak v mieste stanovenom obchodným zákonníkom . V prípade,
ak nedôjede k odovzdaniu diela, môže objednávateľ odstúpiť z iných zákonných dôvodov, resp.
z dôvodov dohodnutých v zmluve. Ide najmä o možnosť odstúpenia od zmluvy v dôsledku omeškania
5
zhotoviteľa s dokončením diela.
V tejto súvislosti je potrebné odlišovať nároky z vád diela, tak ako sme ich vyššie uviedli od
oprávnenia objednávateľa dožadovať sa toho, aby zhotoviteľ odstránil vady, ktoré vznikli vadnou
realizáciou diela a dielo vykonával riadnym spôsobom, pretože v tomto prípade nejde o právo
zo zodpovednosti za vady, keďže ešte nedošlo k odovzdaniu diela. Tomuto záveru zodpovedá rovnako
oprávnenie objednávateľa založené ustanovením § 550 ObZ, podľa ktorého je objednávateľ oprávnený
kontrolovať vykonávanie diela, a v prípade, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi
povinnosťami, je oprávnený dožadovať sa toho, aby zhotoviteľ odstránil vady, ktoré vznikli vadným
vykonávaním a dielo vykonával riadnym spôsobom. Ak tak zhotoviteľ diela neurobí ani v primeranej
lehote mu na to poskytnutej a postup zhotoviteľa by viedol nepochybne k podstatnému porušeniu
zmluvy (§ 345 odst. 2 ObZ), je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy. Takéto právo
objednávateľa, tj. právo požadovať odstránenie vád a riadny postup, potom nie je právom zo
6
zodpovednosti za vady, pretože v dobe jeho vzniku ešte nedošlo k odovzdaniu diela.
4.

POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA PRI UPLATŇOVANÍ NÁROKOV Z VÁD DIELA

Pre úspešné uplatnenie nárokov zo zodpovednosti za vady diela ObZ stanovuje viacero
povinností pre objednávateľa, ktorých nesplnenie z jeho strany môže mať za následok, že v prípadnom
súdnom spore bude jeho pozícia značne oslabená a to najmä v prípade, ak nesplnenie niektorej
z týchto podmienok objednávateľ pred súdom namietne.
Prvou zo spomenutých povinností objednávateľa je povinnosť stanovená v § 562 ods. 1 ObZ,
ktorá stanovuje, že objednávateľ je povinný predmet diela prezrieť alebo zariadiť jeho prehliadku podľa
možnosti čo najskôr po odovzdaní diela. Logickým výkladom tohto ustanovenia spolu s ďalšími
súvislosťami, ktoré sú zakotvené v ObZ, je možno dospieť k záveru, že v prípade, ak dochádza
k predaniu predmetu diela na prepravu, má objednávateľ uvedenú povinnosť realizovať až v čase po
prebratí predmetu diela od jeho prepravcu.
Ďalšie podmienky úspešného uplatnenia nárokov z vád diela sú uvedené v § 562 ods. 2 ObZ.
Súd neprizná právo z vád diela, ak objednávateľ neoznámi vady diela:
a)
bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistí,
b)
bez zbytočného odkladu po tom, čo ich mal zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti pri
prehliadke, ktorú má objednávateľ uskutočniť podľa § 562 ods.1. ObZ,
c)
bez zbytočného odkladu po tom, čo mohli byť zistené neskôr pri vynaložení odbornej
starostlivosti, najneskôr však do dvoch rokov a pri stavbách do piatich rokov od odovzdania
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predmetu diela. Pri vadách na ktoré sa vzťahuje záruka, platí na miesto tejto lehoty záručná
doba.
Formulácia písmena c) vyvoláva v praxi pochybnosti o tom, akú dobu zodpovednosti aplikovať
na prípady, kedy je predmetom diela projekt, na ktorého základe má byť stavba postavená.
V diskusiách často odznievajú názory, že vzhľadom k tomu, že projekt nie je stavbou, uplatní sa pre
jeho spracovanie dvojročná doba zodpovednosti. Štenglová k tomuto ustanoveniu uvádza, že s takýmto
názorom nesúhlasí a dodáva: „...Usudzujem, že posudzovanie ustanovenia je potrebné vykladať tak, že
sa doba zodpovednosti týka všetkých prípadov, kedy zhotoviteľ na základe zmluvy o dielo poskytuje
7
plnenie, ktoré je určené pre stavbu.
Ako sme už vyššie naznačili platí, že v prípade, ak objednávateľ nesplní tieto podmienky, dielo
neprezrie resp. nezariadi jeho prehliadku alebo vady diela včas neoznámi zhotoviteľovi jeho práva
z nárokov z vád diela sa oslabujú. V prípade, ak zhotoviteľ uplatní v súdnom konaní námietku, že vady
neboli zo strany objednávateľa u neho uplatnené včas, súd nároky z vád diela objednávateľovi
neprizná. K tejto problematika sa vyjadril aj NS ČR, ktorý potvrdil dôležitosť riadneho a včasného
uplatnenia práva objednávateľa zo zodpovednosti za vady. Konkrétne vyslovil, že: „...záver súdu, že
zhotoviteľ nemá právo na zaplatenie ceny diela z dôvodu vád predmetu diela, bez toho aby posudzoval,
či objednávateľ riadne a včas uplatnil právo zo zodpovednosti za vady a nevzniklo mu napr. iba právo
8
na zľavu z ceny diela, je nesprávny.“
Z uvedeného pravidla však existuje výnimka, ktorá sa uplatňuje v situácii, ak sú vady diela
zapríčinené dôsledkom skutočností, o ktorých zhotoviteľ vedel alebo musel vedieť v čase odovzdania
predmetu diela. Takáto skutočnosť spôsobuje, že uplynutie objektívnej lehoty stanovenej v § 562 odst.
2 ObZ pre podanie správy zhotoviteľovi o vadách diela nebráni priznaniu práv zo zodpovednosti za
9
vady diela v súdnom konaní. Ide o situáciu, ak zhotoviteľ vedome odovzdal vadné dielo v čoho
dôsledku sa jeho zodpovednosť posudzuje prísnejšie a v tomto prípade nemôže úspešne uplatniť
10
námietku neskorého oznámenia vád diela.
Ako príklad, kedy zhotoviteľ o vadách diela vedel je možné uviesť aj prípad, keď by zhotoviteľ
vykonával dielo (stavebné práce) podľa objednávateľom odovzdanej dokumentácie, v ktorej by boli
rozmerové nezrovnalosti a tieto nezrovnalosti s objednávateľom nevyjasnil a stavebné práce vykonal
odchylne od dokumentácie. Z uvedeného je možné usudzovať, že o tejto vade v dobe odovzdania diela
vedel a preto nie je možné postupovať podľa § 562 ods. 2 ObZ a právo z dôvodu oneskoreného
11
oznámenia nepriznať.
Právo voľby medzi nárokmi zo zodpovednosti za vady patrí objednávateľovi. Podmienkou
realizácie tohto práva je včasné oznámenie voľby nároku, ktorý si objednávateľ uplatňuje voči
zhotoviteľovi. Oznámenie o tejto voľbe by mal objednávateľ realizovať spolu so včasným oznámením
vád diela alebo bez zbytočného odkladu po tomto oznámení. Dôležitou skutočnosťou, ktorú by si mal
takýto oznamujúci objednávateľ uvedomovať je to, že po takomto oznámení voľby nároku, ho už
nebude môcť meniť bez súhlasu zhotoviteľa. Z tohto pravidla existujú výnimky, kedy je objednávateľ
oprávnený meniť už uskutočnenú voľbu. Ide o prípady, kedy objednávateľ požadoval odstránenie vád
avšak neskôr sa ukázalo, že vady diela sú neodstrániteľné alebo by s ich odstraňovaním boli spojené
neprimerané náklady. V takomto prípade môže objednávateľ požadovať vykonanie náhradného diela,
ak je predmet diela možné vrátiť zhotoviteľovi a ak o to objednávateľ požiada bez zbytočného odkladu
po tom, kedy mu zhotoviteľ túto skutočnosť oznámil. Ak zhotoviteľ neodstráni vady diela v primeranej
dodatočnej lehote alebo ak oznámi pred jej uplynutím, že vady neodstráni, môže objednávateľ od
zmluvy odstúpiť alebo požadovať primeranú zľavu z dohodnutej ceny diela. Ak však objednávateľ
neoznámi voľbu svojho nároku v lehote a spôsobom stanoveným zákonom má nároky z vád diela len
ako pri nepodstatnom porušení zmluvy. Samozrejme, že aj v týchto prípadoch platí § 440 ods. 1 ObZ,
ktorý sa v zmysle § 564 ObZ primerane používa aj pri uplatňovaní nárokov z vád diela v zmysle ktorého
má objednávateľ popri vyššie uvedených nárokoch právo na náhradu škody, ak mu bola vadnosťou
diela spôsobená ako aj na zmluvnú pokutu, ak bola medzi zmluvnými strany pre daný prípad
dohodnutá. Zároveň však § 440 ods. 2 ObZ stanovuje, že uspokojenie, ktoré možno dosiahnuť
uplatnením niektorého z nárokov z vád diela, nemožno dosiahnuť uplatnením nároku z iného právneho
dôvodu. K uvedenému sa vyjadril NS ČR, ktorý uviedol, že táto skutočnosť nebráni uplatneniu tých práv
zo zodpovednosti za škodu, ktoré nemožno nárokmi zo zodpovednosti za vady uspokojiť (napr.
nemožnosť pokračovať vo výrobe z dôvodu dodania vadných výrobkov, vznik ďalších nákladov z
12
dôvodu dodaní vadných komponentov).
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Ďalšia dôležitá skutočnosť, na ktorú je potrebné v tejto súvislosti upozorniť, sa týka spôsobu
resp. postupu uplatňovania nárokov zo zodpovednosti za vady diela. Objednávateľ nemá právo sám na
svoje náklady odstrániť alebo dať odstrániť vady diela a následne sa domáhať finančných prostriedkov,
ktoré na to vynaložil. V tomto duchu sa vyslovil aj NS ČR, ktorý potvrdil, že objednávateľ diela nemá zo
zákona právo odstrániť vady sám alebo ich nechať odstrániť a domáhať sa na zhotoviteľovi úhrady
takéhoto odstránenia, pokiaľ nebol takýto spôsob vysporiadania práv zo zodpovednosti za vady v
13
zmluve o dielo dohodnutý. Práve túto skutočnosť si podnikatelia pomerne často - krát neuvedomujú
a dopúšťajú sa takejto chyby, ktorá im v konečnom dôsledku môže zmariť šancu na uplatnenia nárokov
zo zodpovednosti za vady. Domnievame sa, vzhľadom na skutočnosť, že v podnikateľskom prostredí
vystupuje do popredia potreba flexibility v záväzkových vzťahoch, čoho výsledkom je práve aj uvedená
situácia, ktorá vytvára tlak na promptné odstránenie vadného stavu, je vhodné v rovine úvah de lege
ferenda uvažovať o zmene takejto legislatívnej úpravy a vytvorenie priestoru práve pre možnosť
postupu objednávateľa, ktorý by vytváral rámec na nápravu vád diela pre neho výhodnejším
a rýchlejším spôsobom tak, že bude môcť odstrániť vady diela prostredníctvom inej osoby a objektívne
vynaložené náklady, ktoré mu v tejto súvislosti vzniknú uplatňovať voči zhotoviteľovi.
5.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY O DIELO V DÔSLEDKU EXISTENCIE VÁD SPÔSOBUJÚCICH
PODSTATNÉ PORUŠENIE ZMLUVY

Odstúpenie od zmluvy o dielo je jedeným z nárokov, ktoré ObZ priznáva objednávateľovi
v prípade, ak sú splnené zákonom (resp. zmluvou) stanovené podmienky. Pojem odstúpenie od zmluvy
je možno vo všeobecnej rovine chápať ako: „...adresovaný, jednostranný právny úkon jednej zmluvnej
strany, ktorý je účinný okamihom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. Jeho dôsledkom je zánik
14
zmluvy, a teda aj zánik práv a povinností oboch zmluvných strán vyplývajúcich zo zmluvy.“
Právna úprava tohto inštitútu sa nachádza tak v Občianskom zákonníku ako aj v Obchodnom
zákonníku. Ide o úpravu ucelenú a na vzťahy riadiace sa ObZ sa ustanovenia o odstúpení od zmluvy
podľa OZ nepoužijú. Medzi právnou úpravou odstúpenia od zmluvy v Občianskom zákonníku
a Obchodnom zákonníku je rozdiel, ktorý sa dotýka riešenia účinkov odstúpenia od zmluvy. Odstúpenie
od zmluvy v § 48 ods. 2 OZ spôsobuje zánik zmluvy ex tunc. Naopak odstúpenie od zmluvy
v obchodno-obligačných právnych vzťahoch (t.j. podľa ObZ) vyvoláva účinky odstúpenia od zmluvy
okamihom odstúpenia – ex nunc.
Jedna zo zmluvných strán môže odstúpiť od zmluvy len v prípade, ak jej takéto právo vyplýva zo
zmluvy, alebo v prípade, keď tak určuje príslušný zákon (ObZ resp. iný príslušný všeobecne záväzný
normatívny právny akt). Na platné odstúpenie od zmluvy teda zákonodarca vyžaduje zmluvné alebo
zákonné oprávnenie. Zákon alebo zmluva spravidla viaže takéto oprávnenie na splnenie určitých
podmienok. V prípade, že nie sú splnené zmluvné alebo zákonné podmienky, tak je odstúpenie od
zmluvy neúčinné, čo spôsobuje, že záväzok (založený medzi zmluvnými stranami príslušnej zmluvy –
ako právneho titulu) nezanikne.
Režim odstúpenia od zmluvy o dielo sa riadi jednak všeobecnými ustanoveniami o odstúpení od
zmluvy (§ 344 – 351 ObZ) ako aj osobitnými ustanoveniami ObZ pre odstúpenie od zmluvy o dielo.
Taktiež sa v zmysle § 564 ObZ na odstúpenie od zmluvy o dielo primerane aplikujú ustanovenia
o odstúpení od kúpnej zmluvy s tým, že ak objednávateľ využije svoje právo od zmluvy týkajúcej sa
predmetu diela, ktorý nemožno vrátiť alebo odovzdať zhotoviteľovi, neplatí § 441 ObZ. Toto
ustanovenie hovorí o prípadoch, kedy nevzniknú alebo zaniknú účinky odstúpenia od zmluvy.
Odstúpenie od zmluvy je potrebné prísne rozlišovať od výpovede. Hoci sa v oboch prípadoch
jedná o adresované jednostranné právne úkony jednej zmluvnej strany druhej zmluvnej strane
príslušnej zmluvy. Aj platne uskutočnenou výpoveďou sa končí účinnosť zmluvy. Všeobecná právna
úprava výpovede je právne zákonodarcom reglementovaná v OZ – (obsah ust. § 582 OZ). Vypovedať
možno iba platne uzavretú zmluvu dojednanú jej zmluvnými stranami na neurčitú dobu, ktorej
predmetom je záväzok na nepretržitú alebo opakovanú činnosť, alebo obligácia zdržať sa nejakej
činnosti. Výpoveď spôsobuje zánik záväzku zväčša uplynutím výpovednej lehoty (ex nunc). Preto sa
výpoveď netýka plnení, ktoré sa uskutočnili pred samotnou účinnosťou výpovede.
Zmluvné strany sa môžu v rámci svojej zmluvnej slobody a voľnosti vzájomne dohodnúť na tom,
že jedna zmluvná strana alebo obidve sú oprávnené od zmluvy odstúpiť a zároveň si dohodnúť dôvody
(podmienky), kedy sú tak oprávnené urobiť. Takáto dohoda však nesmie odporovať kogentným

13

Bližšie pozri: NS ČR, zo dňa 15.4. 2004, sp. zn. 29 Odo 556/2003
Ovečková, O.: Zmluvná pokuta a odstúpenie od zmluvy. Právny obzor, 87, 2004,
č. 6, s. 525
14
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15

ustanoveniam zákona. Od zmluvy je totiž možné odstúpiť vtedy, keď to umožňuje ObZ alebo iný
16
príslušný všeobecne záväzný normatívny právny akt.
Ako sme už vyššie naznačili, odstúpením od zmluvy o dielo zanikajú všetky práva a povinnosti
zmluvných strán, ktoré im vyplývajú z faktu uzatvorenia zmluvy okrem nárokov na náhradu škody, voľby
práva a dohodnutého spôsobu riešenia sporu medzi stranami. K tejto otázke sa vyjadril aj Najvyšší súd
SR, ktorý v súvislosti s odstúpením od zmluvy uviedol: „Odstúpením od zmluvy podľa obchodného
zákonníka zanikajú všetky práva a povinností zmluvných strán, okrem výnimiek vymedzeným
v ustanovení § 351 ods. 1 ObZ. Všetky právne následky porušenia zmluvy, ku ktorým došlo do zániku
zmluvy odstúpením, však zostávajú zachované. Platí to aj pre úroky z omeškania, na ktoré vzniklo
17
veriteľovi právo za dobu od splatnosti peňažného záväzku do zániku zmluvy.“ Pri zmluve o dielo
podľa Obchodného zákonníka zároveň platí, že odstúpenie od zmluvy nemá spätnú pôsobnosť a jeho
účinky sa viažu na okamih doručenia tohto jednostranného prejavu vôle druhej strane, čo je podstatný
rozdiel oproti právnej úprave následkov odstúpenia od zmluvy o dielo podľa Občianskeho zákonníka.
Dôležitou otázkou, ktorú by si objednávateľ zodpovedať ešte pred tým ako odstúpi od zmluvy
z dôvodu jej porušenia podstatným spôsobom zo strany zhotoviteľa, je skutočnosť, či by bol schopný
v prípadnom spore uniesť bremeno tvrdenia ako aj náležite preukázať existenciu podstatného
porušenia zmluvy. V prípade, ak objednávateľ od zmluvy odstúpi a zhotoviteľ to akceptuje resp. nemá
k tomu výhrady je situácie vyriešená a zmluvné strany sa vysporiadajú spôsobom na ktorom sa
dohodnú resp. ktorý vyplýva z zákona. Ak však nastane opačná situácia a zhotoviteľ tvrdí, že zmluva
nebola porušená podstatným spôsobom môže nastať problém. V takomto prípade má objednávateľ
možnosť od zmluvy neodstúpiť a požadovať nároky (zľavu z ceny diela, odstránenie vád diela), ktoré
mu patria z dôvodu existencie vád diela alebo od zmluvy odstúpiť s tým, že v prípadnom spore riskuje,
že náležite nepreukáže existenciu ním tvrdených skutočností, čo mu v konečnom dôsledku môže
spôsobiť ďalšie negatívne následky. Preto odporúčame v takomto prípade dôsledne zvážiť
preukázateľnosť a relevanciu svojich tvrdení a bezhlavo sa nepúšťať do sporov, ktoré nemajú
objektívnu opodstatnenosť.
6.

ZÁVER

Tému zodpovednosti za vady je v súčasnosti možné považovať za zásadnú a úzko súvisiacu
s rozvojom podnikateľských vzťahov. Uvedené je možné demonštrovať na mnohých prípadoch, kedy
v dôsledku existencie vád diela resp. v dôsledku neupotrebiteľnosti diela spôsobom, ktorý pre dané
dielo objednávateľ zamýšľal sa prejaví vážnosť nevenovania náležitej pozornosti zmluve o dielo už pri
jej samotnom uzatváraní. Problematika zmluvy o dielo a osobitne zodpovednostné vzťahy, ktoré v tejto
súvislosti vznikajú medzi zhotoviteľom a objednávateľom, bývajú v rámci negociačného procesu
o uzatváraní zmluvy často krát považované, najmä malými a strednými podnikateľmi, za menej dôležité
ako samotný fakt získania konkrétneho kontraktu, na čo neskôr dopláca jedna alebo druhá zmluvná
strana. V príspevku sme sa preto snažili analizovať vybrané otázky dotýkajúce sa tejto pomerne širokej
a zložitej témy s cieľom upriamiť čitateľovu pozornosť na problémy týkajúce sa zodpovednosti za vady
diela pri zmluve o dielo uzatvorenej podľa ObZ s osobitným zreteľom na vymedzenie zásadných
pojmov ako podstatné porušenie zmluvy a právo na odstúpenie od zmluvy ako jeden z nárokov, ktoré
patria objednávateľovi v prípade, ak má dielo vady, ktoré spôsobujú podstatné porušenie zmluvy ako aj
na povinnosti objednávateľa pri uplatňovaní nárokov zo zodpovednosti za vady diela.
.
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VYDRŽANIE OBCHODNÉHO PODIELU V SPOLOČNOSTI
S RUČENÍM OBMEDZENÝM
Jakub Löwy, Dáša Miháľová
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva
Abstrakt: Predkladaný príspevok vymedzuje inštitút vydržania vo vzťahu k obchodnému podielu
v kontexte otázok, ktoré boli postupne nastolené aktuálnou rozhodovacou praxou súdov. S poukazom
na ust. § 118 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov
(ďalej len „Občiansky zákonník“) má obchodný podiel ako jeden zo základných pojmov právnej úpravy
spoločnosti s ručením obmedzeným charakter inej majetkovej hodnoty. Hlavným cieľom autorov
predkladaného príspevku bolo priblížiť vybrané teoretické aspekty otázky vydržania obchodného
podielu v spoločnosti s ručením obmedzeným, kde sa postupne jednotlivými čiastkovým závermi
dostávajú k záveru výslednému, a to, že nakoľko je obchodný podiel súčasne i majetkovou hodnotou,
s ktorou je možné disponovať ako celkom a je spôsobilým predmetom držby, je teda i spôsobilým
predmetom vydržania v zmysle ustanovenia § 134 ods. 1 Občianskeho zákonníka.
Kľúčové slová: držba, vydržanie, obchodný podiel, vec, vlastnícke právo, iná majetková hodnota
Abstract: The aim of this article is to determine prescription of ownership interest in Limited Liability
Company in regards of questions arisen from current jurisdiction. According to Art. 118 of the Act no.
40/1964 Coll. Civil Code as amended we consider ownership interest as one of the fundamental
elements of Limited Liability Company as an other intangible valuable. The main aim of authors of this
article is to approach theoretical aspects of some attributes of prescription of ownership interest in
Limited Liability Company and by partial conclusions they reach the final one, that is to say that
ownership interest is a form of asset and can be subject of possession it can laso be subject of
prescription according to Art. 134 of the Civil Code.
Key words: possession, prescription, ownership interest, asset, ownership, other intangible valuable
1

ÚVOD

Z hľadiska jednotlivých právnych odvetví je mimoriadne zaujímavé vnímať ich postupný vývoj
a progres, ktorý nastáva aj pod vplyvom aplikačnej praxe. Skutočnosti, ktoré by boli z hľadiska
konkrétneho ustanovenia zákona často krát nepredstaviteľné, vystávajú a súvisia práve s osobitosťou
inštitútov, ktoré vytvárajú odvetvia súkromného práva.
Ako príklad možno jednoznačne poukázať na inštitút obchodného podielu ako jeden zo
základných axiómov obchodného práva a jeho vzťah k inštitútu bezpodielového spoluvlastníctva
manželov. Relevantné vyjadrenie nastolila až rozhodovacia prax súdov, keď v rámci súdnych
rozhodnutí bolo jednoznačne vyjadrené, že aj obchodný podiel môže patriť do bezpodielového
spoluvlastníctva manželov a v prípade zrušenia alebo zániku bezpodielového spoluvlastníctva musí byť
predmetom vyporiadania.
Obdobne v českej aplikačnej praxi vyvstala otázka, či vo vzťahu k inštitútu obchodného podielu
možno hovoriť o ďalších čiastkových právach, ktoré podliehajú režimu vecných práv, a či tak môžu
podliehať režimu, ktorý sa vzťahuje na bežné veci a vlastnícke práva. Táto problematika jednoznačne
našla svoje vyjadrenie v problematike vydržania obchodného podielu.
Cieľom predkladaného príspevku je poskytnúť ucelený pohľad na danú problematiku priblížením
rozhodovacej praxe v Českej republike, nakoľko v Slovenskej republike predmetná otázka, aj v rámci
rozhodovacej praxe, či už všeobecných alebo vyšších súdov nebola riešená, a následne v reflexii sa
pokúsiť zaujať vlastné stanovisko resp. poukázať na možné problémy, ktoré by v tejto súvislosti mohli
vzniknúť.
2

OBCHODNÝ PODIEL – TEORETICKÉ ASPEKTY

Obchodný podiel predstavuje jeden zo základných pojmov zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a právnej úpravy
týkajúcej sa spoločnosti s ručením obmedzeným. Obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti
spoločníka a tomu zodpovedajúcu účasť na spoločnosti. Vo všeobecnosti môže byť obchodný podiel
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predmetom vlastníckych vzťahov ako iná majetkový hodnota (§ 118 ods. 1 Občianskeho zákonníka), je
možné s ním disponovať, je prevoditeľný, môže byť predmetom dedenia, právneho nástupníctva,
záložného práva či exekúcie.
Občiansky zákonník zakotvuje základné spôsoby nadobudnutia vlastníckeho práva, pričom
v absolútnej všeobecnosti ich možno rozdeliť do dvoch skupín, a to na originárne nadobúdanie
vlastníckeho práva a derivatívne nadobúdanie vlastníckeho páva. Medzi originárne spôsoby
nadobudnutia vlastníckeho práva zaraďujeme okrem iného aj vydržanie. Rovnako tak môžeme rozdeliť
na originárne i derivátne nadobudnutie vlastníckeho práva i k obchodnému podielu, avšak Obchodný
zákonník v platnom znení problém vydržania obchodného podielu nerieši vôbec.
Nadobudnutie vlastníckeho práva vydržaním sa spája so splnením základných predpokladov
stanovených zákonom. Primárne musí ísť o spôsobilý predmet vydržania, držba musí trvať rozhodujúci
čas (dobu) v závislosti od toho, či je predmetom vydržania hnuteľná vec alebo nehnuteľná vec.
Predpokladom pre nadobudnutie vlastníckeho práva vydržaním je tiež dobromyseľnosť držiteľa, ktorý
drží vec dobromyseľne tak, akokeby bola jeho vlastná. Hlavným zmyslom vydržania je teda umožniť
nadobudnutie vlastníckeho práva držiteľovi, ktorý vec dlhodobo ovláda a je v dobrej viere, t.j. uviesť
faktický stav do súladu so stavom právnym.
Podľa ustanovenia § 134 ods. 1 Občianskeho zákonníka, oprávnený držiteľ sa stáva vlastníkom
veci, ak ju má nepretržite v držbe po dobu troch rokov, ak ide o hnuteľnosť, a po dobu desať rokov ak
ide o nehnuteľnosť.
Z uvedenej zákonnej dikcie, ale aj z celého ustanovenia § 134 Občianskeho zákonníka je
zrejmé, že v celom obsahu zákonného ustanovenia sa vyskytuje len slovo vec. Práve v dôsledku
striktného jazykového výkladu by tak skúmanie spôsobilého predmetu vydržania mohlo byť zrejmé, a to
len v intenciách definície veci resp. pojmového vymedzenia pojmu veci. Ako však vyplýva z dikcie
ustanovenia § 118 Občianskeho zákonníka predmetom občianskoprávnych vzťahov môžu byť veci,
práva a iné majetkové hodnoty. Z daného je zrejmé, že tieto skupiny je potrebné v rámci predmetu
občianskoprávnych vzťahov vnímať samostatne.
Už v súlade s vyššie uvedeným vymedzením vzniká základná otázka, a to či je obchodný podiel
spôsobilým predmetom vydržania v súlade s jazykovým výkladom, keď ustanovenie § 134 Občianskeho
zákonníka spája predmet vydržania výlučne a len s pojmom vec.
Pred zodpovedaním otázky, či je možné vydržať obchodný podiel, je potrebné ako sme
naznačili preskúmať, či obchodný podiel môže byť predmetom držby (podľa platného právneho stavu
len dobromyseľná držba môže viesť k vydržaniu) a či použitie ustanovenia § 134 Občianskeho
zákonníka o vydržaní priamo či nepriamo (na základe analógie) prichádza vôbec do úvahy. Nemožno
obísť ani otázku, či vydržanie možno uplatniť aj vo vzťahu k obchodnému podielu, ktorého prevod na
1
iného spoločníka nebol zapísaný do obchodného registra (ide o problém vydržania contra tabulas).
3

UZNESENIE NAJVYŠŠIEHO SÚDU ČR, SP. ZN. 29 ODO 1216/2005 A SP. ZN. 29 ODO
794/2006 A NÁZORY ČESKEJ APLIKAČNEJ PRAXE

Uviedli sme, že slovenská rozhodovacia prax súdov v tomto smere absolútne absentuje. Na
2
stránkach odborných časopisov sa objavili len niektoré názory týkajúce sa predmetnej problematiky.
Z toho dôvodu musíme v rámci výkladu použiť pomôcku nám najbližšiu aj z hľadiska stáleho
prepojenia právnych poriadkov, a tou je právna úprava a rozhodovacia prax súdov v Českej republike.
V Českej republike sa otázka spôsobilosti obchodného podielu ako predmetu vydržania preniesla do
rozhodovacej praxe súdov a jej vyústením boli dve významné rozhodnutia a to uznesenie Najvyššieho
súdu ČR, sp. zn. 29 Odo 1216/2005 a uznesenie Najvyššieho súdu ČR, sp. zn. 29 Odo 794/2006.
3
Dané rozhodnutia vyvolali v českej odbornej verejnosti širokú diskusiu, a pozitívne ale aj
4
negatívne reakcie súvisiace so stotožnením sa alebo naopak s nestotožnením sa s argumentáciou
uvedenou v odôvodneniach spomínaných rozhodnutí.
Najvyšší súd ČR v oboch uvedených rozhodnutiach poukázal predovšetkým na to, že obchodný
podiel predstavuje majetkovú hodnotu, s ktorou je možné nakladať. Obchodný podiel je súhrnom práv
a povinností spoločníka vo vzťahu k spoločnosti, je súčasne i majetkovou hodnotou, s ktorou je možné
nakladať, t.j. táto majetková hodnota je spôsobilá byť predmetom právnych úkonov ako celok. Napriek
tomu, že obchodný podiel nie je vecou v právnom slova zmysle, aj tak sú s ním spojené práva
a povinnosti spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným rovnako, ako sú s akciou spojené práva

1

FEKETE, I.: Možno vydržať obchodný podiel?, Justičná revue, 60, 2008, č. 10, s. 1404.
FEKETE, I.: Možno vydržať obchodný podiel?, Justičná revue, 60, 2008, č. 10, s. 1404-1411.
ELIÁŠ, K.: Vydržení obchodního podílu ve společnosti s ručeným omezeným – nevyslovené argumenty, Obchodněprávní revue,
2009, č. 1, s. 17 a nasl., Bezouška, P. Držba a vydržení obchodního podílu – jednotlivosti, Obchodněprávní revue, 2009, č. 6, s. 161
a nasl.
4
BURYAN, J.: Vydržení obchodního podílu. Právní rádce, XVI, 2008, č. 6, s. 18 a nasl.
2
3
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a povinnosti akcionára akciovej spoločnosti. Najvyšší súd ČR tiež poukázal na tú skutočnosť, že pokiaľ
ide o akcie ako cenné papiere aplikujú sa na ne všeobecné ustanovenia o hnuteľných veciach. Tieto
právne závery aké platia pre akcie, musia čo do možnosti vydržania platiť aj vo vzťahu k obchodnému
podielu v spoločnosti s ručením obmedzením, práve z toho dôvodu, že obchodný podiel reprezentuje
porovnateľné spoločnícke práva ako akcie. Účelom vydržania je umožniť nadobudnutie vlastníckeho
práva držiteľovi, ktorý vec dlhodobo ovláda a je v dobrej viere, čo následne umožňuje uviesť faktický
stav do súladu s právnym stavom. Najvyšší súd ČR ďalej uviedol, že odmietnutie možnosti vydržania
obchodného podielu by znamenalo poskytnutie osobám, ktoré sú dobromyseľné v tom, že sa stali
spoločníkmi v spoločnosti s ručením obmedzeným menšiu mieru ochrany a tiež aj menšiu mieru právnej
istoty, ako osobám, ktoré sú dobromyseľné v tom, že sú vlastníkmi akcií, čo je však neprípustné.
5
Negatívne stanovisko k záverom Najvyššieho súdu ČR predstavil Buryan, J. . Poukázal
predovšetkým na to, že obchodný podiel nie je vecou, pričom ustanovenie § 134 ods. 1 Občianskeho
zákonníka výslovne spája vydržanie z hľadiska predmetu len s vecou. Uvádza tiež, že neexistuje žiadna
6
právna norma, ktorá by priamo zakotvovala možnosť vydržať obchodný podiel. Napokon tiež poukázal
na rozdielnosť obsahu práv a povinností spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným a akcionára
v akciovej spoločnosti. Právne tiež argumentoval s poukazom na právnu úpravu Nemecka a Rakúska,
ktorá je českej právnej úprave najbližšia, a ktorá nedisponuje žiadnou právnou úpravou týkajúcou sa
možnosti vydržania obchodného podielu.
Naopak Eliáš, K., považoval rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR za správne, v súlade
s argumentáciou súdu, ktorá sa opiera o teleologickú argumentáciu a analógiu. V rámci právnej
argumentácie v prospech predmetného rozhodnutia rozoberá Eliáš, K. otázku veci ako predmetu
občianskoprávnych vzťahov a v tejto súvislosti poukazuje na charakter a povahu obchodného podielu.
Kritizuje umelo vytvorené členenie v súlade s ustanovením § 118 ods.1 Občianskeho zákonníka na
veci, práva a iné majetkové hodnoty. V historickoprávnych súvislostiach poukázal na členenie
a základnú diferenciáciu veci z hľadiska ich právnej podstaty a poukazuje na nesprávnosť použitia
a výkladu pojmu nehmotná vec. Eliáš, K. poukázal na nesprávnosť konštrukcie kreovanej Pokornou,
7
J. , v súlade s ktorou má byť obchodný podiel vnímaný z pohľadu práv a povinností spoločníka
majetkovej a nemajetkovej povahy. Podľa jeho názoru myšlienková konštrukcia majetkových
a nemajetkových práv vtelených do obchodného podielu oslabuje, ba dokonca zatemňuje fakt
jednotnosti obchodného podielu ako konzistentného objektu majetkových práv, resp. vlastníckeho
8
9
práva. V závere poukázal na vhodnosť širokej právnej úpravy chápania veci. Napokon Eliáš poukázal
na prínos citovaných rozhodnutí Najvyššieho súdu ČR, nakoľko odbúravajú kreovanú diferenciáciu
medzi obchodným podielom a hnuteľnými vecami vôbec, čo svedčí aj samotnému
ústavnokomformnému výkladu a pripúšťa možnosť vydržania podielu aj v inej spoločnosti, ako len
10
v spoločnosti s ručením obmedzeným. Azda ako najvýraznejšie vyznieva resumé Eliáša, K. o tom, že
je potrebné si uvedomiť, že vydržaním sa nadobúda právo k nejakému objektu, pokiaľ je spôsobilé
k vydržaniu a pokiaľ sa toto právo drží po určitú dobu, a nie objekt sám. Obchodný podiel je tak možné
11
držať pri výkone práv a povinností, ktoré sú s ním spojené. V konečnom stanovisku zdôraznil aj to, že
napriek nepriamemu vyjadreniu v odôvodnení rozhodnutí Najvyššieho súdu ČR, z logiky jeho právnej
argumentácie je zrejmé, že pokiaľ niekto nadobudol vlastnícke právo k obchodnému podielu, tým, že ho
po mal v relevantnom čase v dobromyseľnej držbe, analogicky v súlade so zákonnými ustanoveniami
12
možno hovoriť o vydržaní vlastníckeho práva k veciam hnuteľným. V tomto smere sa stotožňujeme sa
názorom vysloveným Eliášom a máme za to, že z hľadiska občianskoprávneho nie je predmetom
vydržania ani tak vec samotná, ako jednotlivé práva s touto vecou spojené.
S vyššie uvedenými závermi ďalej polemizoval Petr, B., ktorý poukázal na rýdzo vecnoprávny
charakter inštitútu vydržania, ktorý sa obligatórne spája aj s predpokladom faktického užívania veci,
13
a preto predmetom vydržania tak môže byť len vec, ktorá je fakticky schopná detencie. Napokon
poukazuje na skutočnosť, že inštitút vydržania svojou povahou občianskoprávny nesvedčí na aplikáciu
obchodnoprávnych vzťahov, resp., že medzery a legislatívne nedostatky nemožno nahrádzať násilnou
5

BURYAN, J.: Vydržení obchodního podílu. Právní rádce, XVI, 2008, č. 6, s. 18 a nasl.
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8
ELIÁŠ, K.: Vydržení obchodního podílu ve společnosti s ručením omezeným – nevyslovené argumenty. In. Obchodnéprávní revue,
č. 1, 2009, s. 21.
9
ELIÁŠ, K.: Vydržení obchodního podílu ve společnosti s ručením omezeným – nevyslovené argumenty. In. Obchodnéprávní revue,
č. 1, 2009, s. 22.
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č. 1, 2009, s. 22.
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č. 1, 2009, s. 22.
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konštrukciou vydržania práva k obchodnému podielu, namiesto možnosti dovolania sa neplatnosti
14
právneho úkonu o prevode obchodného podielu napr. v trojročnej premlčacej lehote.
15
Jednou z posledných reakcií na vedenú diskusiu bol príspevok Bezoušky, P. Bezouška, P.
poukázal na nejednotnosť rozhodovacej praxe, a na jedno z novších rozhodnutí Najvyššieho súdu ČR
sp.zn. 29 Cdo 2287/2008, podľa ktorého obchodný podiel nie je objektom, ktorý možno nadobudnúť od
nevlastníka. Na vyvrátenie právnej argumentácie Petra, B., že v obchodnoprávnej praxi je
pertraktované vlastnícke právo k podniku, ktorý rovnako zhodne nemožno pokladať výlučne a len za
vec právnom slova zmysle (ako hnuteľnú alebo nehnuteľnú vec), nakoľko množstvo podnikov netvoria
žiadne budovy ani iné zariadenia, ale len know – how, skúsenosti, klientela, dobrá povesť na trhu,
a pod. prikláňa sa k názoru Eliáša, K., ktorý ale ďalej rozvíja tak, že požiadavku na corpus possesionis
možno naplniť tým, že sa držiteľ správa rovnako, ako by si počínala skutočne oprávnená osoba, teda,
že má faktickú možnosť vykonávať pre seba právo. V prípade obchodného podielu spoločník pre seba
vykonáva právo vyplývajúce z jeho účasti na spoločnosti. A bez toho, že by bolo potrebné riešiť otázku,
či je obchodný podiel vecou alebo, či na tento objekt možno aplikovať ustanovenia o veciach, musíme
16
dospieť k záveru, že majetkové právo k obchodnému podielu je spôsobilým predmetom držby.
4

OBCHODNÝ PODIEL AKO SPÔSOBILÝ PREDMET DRŽBY A VYDRŽANIA
Z vyššie uvedených čiastkových záverov možno extrahovať právne argumenty, ktoré by mali
viesť k potvrdeniu alebo vyvráteniu hypotézy, a to či je obchodný podiel v spoločnosti s ručením
obmedzeným spôsobilým predmetom vydržania a či vlastníctvo k obchodnému podielu možno
nadobudnúť na základe vydržania.
Domnievame sa, že niet pochybností o tom, že obchodný podiel predstavuje majetkovú hodnotu.
V intenciách dikcie ustanovenia § 123 Občianskeho zákonníka, by bolo možné striktne s jazykovým
výkladom dedukovať, že obchodný podiel nie je a ani nemôže byť predmetom vlastníctva. Na druhej
strane však zákon umožňuje s obchodným podielom právne disponovať a priznáva osobe, ktorej tento
podiel patrí, majiteľské práva v zásade obdobné právam vlastníckym.
Jedným z predpokladov pre nadobudnutie vlastníckeho práva vydržaním je splnenie podmienky
dobromyseľnej držby, t.j. aby subjekt vykonával faktické panstvo (faktickú moc) nad vecou. Druhou
otázkou tak je, či obchodný podiel z hľadiska svojej povahy vôbec pripúšťa výkon faktického panstva
nad ním. Pri odpovedi na predmetnú otázku je potrebné vychádzať aj z ustanovenia § 129 ods. 2
Občianskeho zákonníka, v zmysle ktorého predmetom držby môžu byť okrem vecí aj práva a to za
predpokladu, že pripúšťajú trvalý alebo opätovný výkon.
Podstatný rozdiel medzi držbou veci a držbou práva je daný v predmete držby, ktorý v prípade
držby práva vylučuje faktické ovládanie predmetu držby (corpus possessionis). Pri držbe práva musí
byť teda daný iba úmysel mať právo pre seba (animus possidendi) a corpus possessionis tu supluje
17
skutočné vykonávanie práva. Spoločník teda vykonáva práva a povinnosti vyplývajúce z jeho účasti
na spoločnosti pre seba, z čoho vyplýva, že držba obchodného podielu ej tak možná pri výkone práv
a povinností, ktoré sú s nám spojené.
Pokiaľ sme vyvodili čiastkový záver, že obchodný podiel je spôsobilým predmetom držby je
potrebné pristúpiť k ďalším čiastkovým skúmaniam pre zodpovedania hypotézy a následnému
potvrdeniu alebo vyvráteniu záverov, ktoré boli kreované na stránkach odborných periodík.
Jeden z predpokladov pre nadobudnutie vlastníckeho práva vydržaním v súlade s ustanovením
§ 134 Občianskeho zákonníka je držba. Občiansky zákonník tak ako sme uviedli upravuje inštitút držby
v ustanovení § 129 a nasl. Občianskeho zákonníka. Máme za to, že pokiaľ § 129 ods. 2 Občianskeho
zákonníka jednoznačne vymedzuje ako možný predmet držby právo, ktoré pripúšťa trvalý alebo
opakovaný výkon, je potrebné pripustiť, že aj obchodný podiel môže byť spôsobilým predmetom
vydržania. Obchodný podiel je spôsobilým predmetom vydržania konkrétne ako právo majetkové.
Vyplýva to zo skutočnosti, že obchodný podiel je súčasne majetkovou hodnotou, s ktorou je možné
disponovať a je súhrnom práv a povinnosti spoločníka. Na vydržanie obchodného podielu však musia
byť rovnako splnené podmienky, ktoré vymedzuje ustanovenie § 134 Občianskeho zákonníka, a to
jednak spôsobilý predmet držby, dobromyseľnosť držiteľa, samotný fakt držby (pričom ako sme uviedli
18
pri držbe práva musí byť daný iba úmysel mať právo pre seba animus possidendi) a vydržacia doba.
V prípade držby práva sa vyžaduje oprávnená držba podľa § 130 Občianskeho zákonníka, ktorá
sa kryje s legálnym nadobúdacím titulom (zmluvou o prevode obchodného podielu). Držba práva je
oprávnená vtedy, ak je držiteľ práva so zreteľom na všetky okolnosti a povahu konkrétneho prípadu
v dobrej viere, že mu toto právo patrí. Dobromyseľnosť spoločníka, ktorý má obchodný podiel v držbe,
14
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okrem iného preukazuje riadne vykonávanie práv a povinností spoločníka, ktoré vyplývajú z ustanovení
§ 113 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov.
V opačnom prípade by išlo o neoprávneného držiteľa práva (v tejto súvislosti pozri § 131 Občianskeho
zákonníka). V pochybnostiach sa i tu uplatňuje vyvrátiteľná právna domnienka, že držba práva je
19
oprávnená.
V tejto súvislosti teda uvádzame, že v prípade ak držiteľ obchodného podielu
dobromyseľne po dlhšiu dobu vykonáva práva a povinnosti spoločníka, môže na základe vydržania
nadobudnúť majiteľské práva k obchodnému podiel, tak akokeby bol spoločníkom.
5

ZÁVER

S poukazom na vyššie uvedené závery sa stotožňujeme s rozhodnutiami Najvyššieho súdu
Českej republiky, a najmä s argumentmi Eliáša, K. a Bezouška, P. Za rozhodujúce, pre podporu toho,
že obchodný podiel je spôsobilý držby považujeme záver, že predmetom vydržania nie je ani tak vec
samotná, ako jednotlivé práva, ktoré s ňou súvisia. Toto v konečnom dôsledku potvrdzuje aj samotná
právna úprava držby, konkrétne ustanovenie § 129 ods. 2 Občianskeho zákonníka ako jeden
z kľúčových predpokladov pre nadobudnutie vlastníckeho práva vydržaním. V konečnom dôsledku to
súvisí s tým, že vydržanie sa považuje za jeden zo spôsobov nadobudnutia vlastníckeho práva,
s ktorým sa síce spája nadobudnutie konkrétnej hmatateľnej veci, ale v širšom rozmere sa
predovšetkým nadobúdajú práva vyplývajúce z vlastníckeho práva k tejto konkrétnej veci.
K otázke vydržania obchodného podielu doteraz Najvyšší súd Slovenskej republiky nezaujal
zatiaľ žiadne stanovisko, a ani nemáme vedomosť, že by v tomto smere bolo vydané iné rozhodnutie.
Bude preto zaujímavé sledovať, ktorým smerom sa rozhodovacia prax slovenských súdov vyberie
v prípade, že narazí na riešenie tohto právneho problému.
Použitá literatúra:
BEZOUŠKA, P.: Držba a vydržení obchodního podílu – jednotlivosti. In: Obchodněprávní revue, č. 6,
2009.
BURYAN, J.: Vydržení obchodního podílu. Právní rádce, XVI, 2008, č. 6.
ELIÁŠ, K. Vydržení obchodního podílu ve společnosti s ručením omezeným – nevyslovené argumenty.
In: Obchodnéprávní revue, č. 1, 2009.
FEKETE, I.: Možno vydržať obchodný podiel?, Justičná revue, 60, 2008, č. 10.
KNAPPOVÁ, M. – ŠVESTKA, J. – DVOŘÁK, J. a kol.: Občanské právo hmotné, 4. vyd., Praha, ASPI
Wolters Kluwer 2005.
PETR, B.: Jěště jednou k vydržení obchodního podílu. In: Obchodněprávní revue, č. 6, 2009.
POKORNÁ, J.: Subjekty obchodního práva. 1. Vydání. Brno: Masarykova univerzita, 1997.
uznesenie Najvyššieho súdu ČR, sp.zn. 29 Odo 794/2006
uznesenie Najvyššieho súdu ČR, sp.zn. 29 Odo 1216/2005
Kontaktné údaje:
JUDr. Jakub Löwy
jakub.lowy@gmail.com
JUDr. Dáša Mihálová
mihalova.dasa@gmail.com
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva
Tomášikova 20
82102 Bratisla

19

KNAPPOVÁ, M. – ŠVESTKA, J. – DVOŘÁK, J. a kol.: Občanské právo hmotné, 4. vyd., Praha, ASPI Wolters Kluwer 2005, s. 344.

- 390 -

POSUDZOVANIE KONCENTRÁCIÍ VO SVETLE NOVELY ZÁKONA O
OCHRANE HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE
Anna Nádaždyová
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Príspevok je venovaný zmenám v posudzovaní koncentrácie, ktoré priniesol zákon č.
387/2011 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o
zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a
ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Kľúčové slová: hospodárska súťaž, koncentrácia, Protimonopolný úrad Slovenskej republiky
Abstrakt: This presentation focuses on the changes in concentration assessment, as described in the
Act no. 387/2011 which amends and supplements the Act No. 136/2001 on Protection of Competition
and on Amendments and Supplements to Act of the Slovak National Council No. 347/1990 Coll. on
Organization of Ministries and Other Central Bodies of State Administration of the Slovak Republic as
amended.
Key words: economic competition, concentration, Antimonopoly Office of the Slovak Republic
1

ÚVOD

K 1.1. 2012 vstúpil do účinnosti zákon č. 387/2011 Z. z., ktorý predstavuje zatiaľ poslednú
novelu zákona č. 136/2001 Z. z. . o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona
Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov
štátnej správy Slovenskej republiky ( ďalej len zákon o ochrane hospodárskej súťaže). Táto novela sa
najviac dotkla posudzovania koncentrácií. Z dôvodu obmedzeného rozsahu príspevku sa venujem
najmä zmenám, ktoré priniesla táto novela (teda najmä postupu Protimonopolného úradu Slovenskej
republiky (ďalej len Protimonopolný úrad)) a zámerne je opomenuté vymedzenie koncentrácie, otázka
počítania celkového obratu účastníka koncentrácie či otázky oznámenia koncentrácii.
2

PODMIENKY,
ZA
KTORÝCH
PROTIMONOPOLNÉHO ÚRADU

PODLIEHA

KONCENTRÁCIA

KONTROLE

Aj naďalej platí, že koncentrácia podlieha kontrole Protimonopolného úradu, len ak spĺňa aspoň
jednu z podmienok obratu ustanovených v zákonom. Zákonom č. 387/2011 Z. z. však došlo k novému
zadefinovaniu týchto podmienok. Po novom sa viac zohľadňuje vzťah k domácemu trhu. Nové
podmienky rozlišujú v závislosti od typu koncentrácie subjekt, ktorý musí dosiahnuť celkový obrat
v Slovenskej republike. Konkrétne koncentrácia bude podliehať kontrole Protimonopolného úradu ak:
a) spoločný celkový obrat účastníkov koncentrácie dosiahnutý za uzavreté účtovné obdobie
predchádzajúce vzniku koncentrácie v Slovenskej republike je najmenej 46 000 000 eur a
aspoň dvaja účastníci koncentrácie dosiahli v Slovenskej republike celkový obrat každý
najmenej 14 000 000 eur za uzavreté účtovné obdobie predchádzajúce vzniku koncentrácie
alebo
b) celkový obrat dosiahnutý za uzavreté účtovné obdobie predchádzajúce vzniku koncentrácie v
Slovenskej republike
1. ak ide o koncentráciu podľa § 9 ods. 1 písm. a) aspoň jedným z účastníkov
koncentrácie je najmenej 14 000 000 eur a zároveň celosvetový celkový obrat dosiahnutý za
uzavreté účtovné obdobie predchádzajúce vzniku koncentrácie ďalším účastníkom
koncentrácie je najmenej 46 000 000 eur,
2. ak ide o koncentráciu podľa § 9 ods. 1 písm. b) účastníkom koncentrácie, nad
ktorého podnikom alebo časťou podniku je nadobúdaná kontrola je najmenej 14 000 000 eur a
zároveň celosvetový celkový obrat dosiahnutý za uzavreté účtovné obdobie predchádzajúce
vzniku koncentrácie ďalším účastníkom koncentrácie je najmenej 46 000 000 eur,
3. ak ide o koncentráciu podľa § 9 ods. 5 aspoň jedným z účastníkov koncentrácie
vytvárajúcich spoločne kontrolovaný podnik je najmenej 14 000 000 eur a zároveň celosvetový
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celkový obrat dosiahnutý za uzavreté účtovné obdobie predchádzajúce vzniku koncentrácie
1
ďalším účastníkom koncentrácie je najmenej 46 000 000 eur.
Tieto zmeny majú v prvom rade pomôcť Protimonopolnému úradu sústrediť sa na zložitejšie
prípady a znížiť počet povinne oznamovaných koncentrácií, keďže po novom koncentrácia nepodlieha
povinnému oznámeniu, ak nadobúdaná spoločnosť nemá významnú účasť na hospodárskej súťaži na
tuzemskom trhu a to ani v prípade ak táto spoločnosť spĺňa kritérium celosvetového obratu.
3

POSTUP PROTIMONOPOLNÉHO ÚRADU PRI POSUDZOVANÍ KONCENTRÁCIE

Postup pri posudzovaní koncentrácií, ktorý sa uplatňoval do 1.1.2012 bol zákonom č. 387/2011
Z. z. nahradený dvojfázovým procesom posudzovania koncentrácií. V prvej fáze pôjde o zjednodušenú
2
formu. Protimonopolný úrad vydá rozhodnutie o koncentrácii do 25 pracovných dní od doručenia
úplného oznámenia koncentrácie. Takéto rozhodnutie obsahuje len zjednodušené odôvodnenie.
Vydávanie zjednodušenej formy rozhodnutia prichádza do úvahy v menej komplikovaných prípadoch.
Zákon neobsahuje žiadne špecifické kritéria pre uplatnenie tejto zjednodušenej formy. V prípade
takéhoto zjednodušeného rozhodovania Protimonopolný úrad pred vydaním rozhodnutia vo veci samej
nevyzýva účastníkov na vyjadrenie sa k podkladu a spôsobu jeho zistenia, prípadne aby navrhli jeho
3
doplnenie. Ak to však bude z procesného alebo vecného hľadiska potrebné, Protimonopolný úrad
môže upustiť od zjednodušeného odôvodnenia. Ak nie je možné v lehote 25 pracovných dní rozhodnúť
z dôvodu potreby hlbšej analýzy na identifikáciu ovplyvnených trhov a identifikáciu súťažných obáv,
Protimonopolný úrad to účastníkom konania v tejto lehote písomne oznámi. Čiže prvá fáza bude končiť
vydaním rozhodnutia o koncentrácii (spravidla v zjednodušenej forme), rozhodnutia o zastavení konania
z dôvodu, že nejde o koncentráciu, alebo koncentrácia nepodlieha kontrole Protimonopolného úradu,
4
alebo zaslaním oznámenia účastníkovi správneho konania o posudzovaní koncentrácie v druhej fáze.
V oboch fázach rozhodovania má Protimonopolný úrad k dispozícii rovnaké procesné prostriedky na
zistenie skutkového stavu. Z povahy delenia celého konania na dve fázy vyplýva, že v druhej fáze bude
vyžadovaný väčší rozsah podkladov a informácií ako v prvej fáze. V prvej fáze spravidla dôjde
k rozhodnutiu na základe podkladov a informácií obsiahnutých v oznámení koncentrácii. V druhej fáze
sa vo väčšej miere využívajú ústne pojednávania, výsluchy svedkov a prieskumy na relevantných
trhoch. Lehota na vydanie rozhodnutia v druhej fáze je 90 pracovných dní odo dňa doručenia
písomného oznámenia účastníkovi konania.
Novela zákona obsahuje suspenziu plynutia lehoty na rozhodnutie o koncentrácii v prípade, ak
Protimonopolný úrad žiada účastníka konania o poskytnutie ďalších informácií a podkladov, ktoré môžu
mať podstatný vplyv na rozhodnutie o koncentrácii (nepôjde o žiadosť o akékoľvek informácie, ale len
o informácie nevyhnutné na rozhodnutie). Lehota nebude plynúť od doručenia žiadosti účastníkovi
konania až do predloženia požadovaných informácií a podkladov, o čom musí byť účastník
upovedomený. V prípade ak Protimonopolný úrad zistí počas plynutia lehoty, že podanie bolo neúplné
v časti týkajúcej sa ovplyvnených trhov, začne plynúť nová lehota na vydanie rozhodnutia o
koncentrácii odo dňa nasledujúceho po dni, keď bolo Protimonopolnému úradu doručené doplnenie
oznámenia koncentrácie. Inštitút predĺženia lehoty na rozhodnutie o koncentrácii z iniciatívy
a rozhodnutia Protimonopolného úradu, ktorý obsahovala predchádzajúca právna úprava bol
nahradený možnosťou predĺženia lehoty na rozhodnutie (v prvej aj druhej fáze) na základe
odôvodnenej žiadosti účastníka konania alebo s jeho súhlasom. Takéto predĺženie môže nastať aj
opakovane, spolu však maximálne o 30 pracovných dní.
Protimonopolný úrad môže vysloviť súhlas s koncentráciou alebo ju môže zakázať.
Protimonopolný úrad vysloví súhlas s koncentráciou za podmienky, že koncentrácia značne nenaruší
účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného
5
postavenia. Nová právna úprava obsahuje nové znenie testu, na základe ktorého sa posudzujú
dôsledky koncentrácie, ktorá podlieha kontrole Protimonopolného úradu, a to z hľadiska jej vplyvu na
hospodársku súťaž. Nové znenie testu odráža fakt, že významné efektívne prekážky hospodárskej
súťaže môžu byť za určitých okolností na oligopolných trhoch spôsobené aj znižovaním konkurenčného
tlaku medzi účastníkmi koncentrácie ako aj medzi ostatnými členmi oligopolu. Nové znenie testu je
zosúladené s ustanoveniami Nariadenia (ES) č. 139/2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi.

1

§ 10 ods. 1 zákona o ochrane hospodárskej súťaže
Do 31.12.2011 mal Protimonopolný úrad na rozhodnutie lehotu 60 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia.
Prvý prípad rozhodnutia Protimonopolného úradu so zjednodušeným odôvodnením je Spoločný podnik Robert Bosch a Sortimo
International, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 5.3.2012
4
Dôvodová správa k návrhu zákona č. 387/2011 Z. z., osobitná časť k bodu 6.
5
Právna úprava účinná do 1.1.2012 obsahovala test dominancie, za základe ktorého Protimonopolný úrad zakázal koncentráciu,
ktorá vytvárala alebo posilňovala dominantné postavenie, ktorého dôsledkom boli významné prekážky efektívnej hospodárskej
súťaže na relevantnom trhu.
2
3
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V prípade koncentrácie spočívajúcej vo vytvorení spoločného podniku spoločne kontrolovaného
dvoma alebo viacerými podnikateľmi, ktorý trvale vykonáva všetky funkcie samostatného ekonomického
subjektu Protimonopolný úrad vysloví súhlas za predpokladu, že koncentrácia značne nenaruší účinnú
súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia
a súčasne koordinácia súťažného správania nie je zakázaná ako dohoda obmedzujúca súťaž.
V prípade, ak Protimonopolný úrad vysloví súhlas s koncentráciou, môže zároveň uložiť účastníkom
koncentrácie podmienky, v dôsledku ktorých nedôjde k značnému narušeniu účinnej súťaže na
6
relevantnom trhu a povinnosti súvisiace s uloženou podmienkou. Tieto podmienky a povinnosti
formulujú účastníci koncentrácie na základe písomnej výzvy Protimonopolného úradu do 30 pracovných
dní od doručenia výzvy. Táto lehota môže byť na odôvodnený návrh účastníka koncentrácie podaný
pred uplynutím lehoty predĺžená, čo nastáva najmä v situácii, ak vzhľadom k zložitosti prípadu nie je
možné za 30 dní vypracovať návrh podmienok a povinností. Protimonopolný úrad vo výzve identifikuje
a odôvodní obavy, ktoré koncentrácia vyvoláva. Počas lehoty na formulovanie podmienok a povinností
sa prerušuje plynutie lehoty na rozhodnutie Protimonopolného úradu. V prípade, ak účastník konania
predloží návrh podmienok, ktorý označí ako konečný pred uplynutím 30 dňovej lehoty, lehota na
rozhodnutie Protimonopolného úradu zažne plynúť už odo dňa doručenia tohto konečného návrhu
podmienok a povinností súvisiacich s podmienkou.
Podmienky predstavujú záväzky primárne vedúce k eliminácii súťažného problému vzniknutého
koncentráciu. Protimonopolný úrad ich delí na podmienky štrukturálneho charakteru a podmienky iného
ako štrukturálneho charakteru. Podmienky štrukturálneho charakteru predstavujú najpreferovanejší typ
podmienok, spravidla pôjde o prevod určitého podnikania (či už prevod podielu v spoločnosti, prevod
samostatnej spoločnosti, aktív alebo napríklad aj prevod alebo udelenie licencie na neobmedzené
obdobie). Toto prevádzané podnikane musí predstavovať samostatnú, životaschopnú a
konkurencieschopnú jednotku a musí byť nadobudnuté vhodným majiteľom schopným zachovať
7
prevádzané podnikanie, zároveň prevodom musí dôjsť k včasnej a efektívnej realizácii podmienky.
V prípade štrukturálnej podmienky účastník konania musí sám nájsť vhodného nadobúdateľa
prevádzaného podnikania. Podmienky iného ako štrukturálneho charakteru predstavujú najčastejšie
záväzok umožniť ostatným podnikateľom prístup ku kľúčovým aktívam, ktorými sú napríklad
infraštruktúra alebo technológie. Ak nie je možné v čase prijatia rozhodnutia Protimonopolného úradu
určiť lehotu, počas ktorej má byť podmienka plnená, Protimonopolný úrad túto lehotu neurčí a účastník
8
koncentrácie je ňou viazaný až do doby zmeny rozhodnutia Protimonopolného úradu. Hoci podmienky
majú formulovať účastníci koncentrácie, aby boli z ich pohľadu akceptovateľné a vykonateľné,
Protimonopolný úrad nie je viazaný návrhom podmienok. Zároveň pri formulovaní podmienok nie je
vylúčená konzultácia účastníkov konania a Protimonopolného úradu, zákon o ochrane hospodárskej
súťaže takéto konzultácie dokonca predpokladá, keď používa pojem „konečný návrh“. Konzultácie sa
uskutočňujú na návrh účastníka konania. Predložený návrh podmienok a povinností musí byť jasný,
zrozumiteľný a detailný, aby bolo možné zhodnotiť či sú dostatočné. Zároveň predložený návrh
podmienok a povinností musí obsahovať ich zdôvodnenie. Všetky predložené návrhy podmienok
Protimonopolný úrad hodnotí, a to najmä v kontexte štruktúry a charakteristike príslušných relevantných
trhov, tieto návrhy si môže aj preveriť testovaním na trhu. Len v prípade ak považuje navrhnuté
podmienky za dostatočné vydá rozhodnutie, že s koncentráciou súhlasí.
Za povinnosti súvisiace s podmienkou sa považujú najmä záväzky slúžiace na zabezpečenie
9
plnenia podmienky, na dosiahnutie účelu podmienky a na kontrolu jej plnenia. Povinnosti súvisiace
s podmienkou sa vyskytujú najmä pri podmienkach štrukturálneho charakteru. Takouto povinnosťou
môže byť povinnosť oddeliť prevádzané podnikanie od ostatných činností účastníka a oddelene ho
riadiť až do prevodu, ďalej sú to povinnosti zabezpečujúce zachovanie ekonomickej hodnoty,
konkurencieschopnosti prevádzaného podnikania až do jeho prevodu, povinnosť zamedziť tomu, aby
účastníci koncentrácie po právoplatnosti rozhodnutia získali informácie o obchodnom tajomstve, knowhow, prípadne iné informácie komerčného charakteru o prevádzanom podnikaní, povinnosť uzatvoriť
zmluvu na dodávku tovarov a služieb potrebných pre prevádzané podnikanie medzi nadobúdateľom
a účastníkom koncentrácie na prechodné obdobie za primeraných obchodných podmienok, povinnosť
zaviazať sa k nevyvíjaniu aktivity smerujúcej k získaniu kľúčových pracovníkov prevádzaného

6

Systém a proces ukladania podmienok a povinností vysvetľuje materiál Protimonopolného úradu Ukladanie podmienok a povinností
pri koncentrácii.
V praxi sa podmienky realizujú až po uskutočnení koncentrácii, preto sa na naplnenie cieľov uložených podmienok považuje vhodná
lehota doba do 6 mesiacov, v odôvodnených prípadoch môže byť aj dlhšia. Vyskytujú sa aj podmienky, ktoré sú rizikové z hľadiska
ich realizácie, ale nie z pohľadu odstránenie súťažného problému, v takom prípade môže Protimonopolný úrad rozhodnúť, že práva
a povinnosti vyplývajúce s koncentrácie sa môžu vykonávať až po splnení podmienok.
8
Protimonopolný úrad rozhodne o zmene rozhodnutia na návrh účastníka konania, ak v dôsledku podstatnej zmeny stavu na
relevantnom trhu je plnenie podmienky alebo povinnosti súvisiacej s podmienkou neodôvodnené.
9
Bod 8 materiálu Protimonopolného úradu Ukladanie podmienok a povinností pri koncentrácii.
7
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podnikania účastníkom koncentrácie, povinnosť zaviazať sa nenadobudnúť opätovne priamu alebo
nepriamu kontrolu nad prevádzaným podnikaním.
Dôsledkom neplnenia podmienok uložených v rozhodnutí o súhlase s koncentráciou je zrušenie
rozhodnutia Protimonopolným úradom a vydanie nového rozhodnutia vo veci, ktorým sa koncentrácia
zakazuje. Nie je pritom dôležité, či nebola splnená, respektíve sa neplní, jedna podmienka alebo viac
podmienok. V tomto prípade rozhoduje Protimonopolný úrad ex offo. Ak došlo k výkonu práv
a povinností vyplývajúcich z koncentrácie, ktorú Protimonopolný úrad najskôr s podmienkami schválil
a následne z dôvodu neplnenia podmienok zakázal, môže byť podnikateľovi v súlade s § 13a zákona
o ochrane hospodárskej súťaže uložená povinnosť obnoviť úroveň súťaže existujúcu pred vznikom
koncentrácie. V prvom rade Protimonopolný úrad nariadi podnikateľovi dekoncentráciu, ak by nebola
možná, môže Protimonopolný úrad nariadiť obnoviť úroveň súťaže existujúcu pred vznikom
koncentrácie iným spôsobom. Súčasne môže byť uložená ďalšia povinnosť, ktorej cieľom je zabezpečiť
povinnosť obnoviť úroveň súťaže spred vzniku koncentrácie.
V prípade, ak by podmienky alebo povinnosti súvisiace s podmienkou z vážnych objektívnych
dôvodov nebolo možné splniť v stanovenej lehote, môže účastník konania počas plynutia tejto lehoty
požiadať o jej predĺženie.
4

ZÁVER

Predmetnú novelu zákona o ochrane hospodárskej súťaže ako celok vnímam kladne, jej
konkrétne dopady na prax je však vzhľadom na krátku dobu účinnosti predčasné hodnotiť. V marci
nadobudlo účinnosť prvé rozhodnutie, v ktorom Protimonopolný úrad využil možnosť zjednodušeného
odôvodnenia. Dlhodobo väčšinu prípadov, ktorými sa zaoberá Protimonopolný úrad tvorí práve
posudzovanie koncentrácií. Zo štyridsiatich štyroch rozhodnutí, ktoré Protimonopolný úrad vydal v roku
10
2011 sa až tridsaťtri týkalo koncentrácií. Mnoho z týchto prípadov je pomerne jednoduchých, no na
druhej strane sú aj zložité prípady, ktorým je potrebné venovať oveľa viac pozornosti. Zákon č.
387/2011 Z. z. umožnil Protimonopolnému úradu lepšiu selekciu prípadov a sústredenie sa na
zložitejšie prípady, pri ktorých je väčšia pravdepodobnosť narušenia účinnej súťaže na relevantnom
trhu.
Ako pozitívum novely považujem aj fakt, že jej predloženiu predchádzali odborné diskusie
s podnikateľmi a advokátmi. Do predloženého návrhu novely boli zapracované pripomienky, ktoré
Protimonopolný úrad obdržal v rámci verejnej diskusie.
Prijatie novely si vyžiadala najmä prax a zmeny, ktoré nastávajú v súťažnej politike. Formálny
prístup sa postupne nahrádza ekonomickým a dochádza k zvyšovaniu procesnej efektívnosti. Súťažná
politika sa stále posúva ďalej a je potrebné zosúlaďovať národnú právnu úpravu s európskou
legislatívou.
Táto novela však ani z ďaleka nevyriešila všetky nedostatky právnej úpravy posudzovania
koncentrácií a bolo by vhodné uvažovať o ďalších zmenách.
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EVOLUCE ZDANĚNÍ HAZARDU V ČESKÉ REPUBLICE
Alena Salinková
Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Abstrakt: Příspěvek je věnován problematice zdaňování výher a odvodové povinnosti provozovatelů
loterií her a sázek. Výhra jako taková, není ve všech případech předmětem zdanění; záleží totiž na
jakém základě, v jaké hře nebo sázce je výhra uskutečněna. Článek pojednává nejen o zdaňovacích
přístupech, ale také rozděluje výhry podle možnosti zdanění, vyjmenovává zákony, které tuto
problematiku regulují, nebo se jí dotýkají. Pozornost je také věnována odvodové povinnosti, a také
nedostatkům právní úpravy.
Kľúčové slová: zdanění výher, daň z příjmu, výhry uskutečňované na nepodnikatelském základě,
výhry uskutečňované na základě povolení podle loterního zákona, odvody za loterie a jiné podobné hry
Abstract: The main aim of the article is to look into a problem of winning tax and duties contribution for
operators of lotteries and betting games. Not every winning is object of taxation – it depends on in what
principle, in what gambling or betting were the winnings realized. The article discusses not only
approach to taxation, it divides winnings according to taxation options, enumerates acts regulating this
dilemma or covering it.
Key words: winning tax, income tax, winning realized on non-enterprise principle/base, winning
realized on licensed base according to Act of Lottery, payments for lottery and other similar games
6

ÚVOD
V oblasti loterií byly v roku 1973 vydány dva předpisy, které přinesly zásadní změnu právní
úpravy této oblasti, a to zákon České národní rady č. 37/1973 Sb., o veřejných sbírkách a o loteriích a
jiných podobných hrách a vyhlášku ministerstva financí č. 61/1973 Sb., která stanovila podrobnosti o
loteriích a jiných podobných hrách. Tyto předpisy však nepřinesly konkretizaci parametrů jednotlivých
druhů her (např. technické parametry), požadavky na bezpečnost nebo hru samotnou. Nově však byla
1
stanovena povinnost provozovatelů odvádět výtěžek z hry na obecně prospěšnou činnost. V letech
2

normalizace oblast loterií a jejích právní úprava stagnovala, což vypovídá o historické době “udržování
stavu beze změn“. Po velkých politických změnách v roce 1989, kdy se otevřely hranice, nastalo
období, kdy se např. výherní hrací přístroje rozhodl provozovat kdekdo a samozřejmě většinou
„načerno“, jelikož zákony z období komunismu byly víc než jen prohlíženy. Důsledkem byla tedy nutná
regulace oblasti, jehož následkem bylo vydání zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných
hrách (dále také „LotZ“, nebo „loterní zákon“), který s menšími úpravami platí dodnes a přinesl zejména
možnost provozování výherních hracích přístrojů soukromoprávními provozovateli.
2

ZDAŇOVACÍ PŘÍSTUPY

Daňovými zákony je oblast sázek a her upravena jen v omezeném rozsahu. Zákonná konstrukce
podle loterního zákona byla, a také po novele účinné od 1. 1. 2012 je, ve velké míře přizpůsobena
aplikaci obecného daňového sytému na tuto oblast. Co se pojetí zdaňování výher týče, pohlíží se na
tuto oblast prostřednictvím dvou protichůdných zdaňovacích přístupů. Jedním z přístupů je na zdanění
výher nahlíženo jako na dvojí zdanění. Pokud účastník hry sází a hraje za své prostředky, daň lze
považovat za již uhrazenou, jelikož účastník (povolené) hry svojí účastí dobrovolně přispívá na odvody,
3
které provozovatel ze zákona musí odvádět. Druhý z přístupů se přiklání k dani z výhry, a to proto, že
stát umožňuje poplatníkovi hazardovat a v případě úspěchu či štěstí, získávat finanční obnos
bezpracně. Právní úprava se prozatím přiklání spíš k prvnímu z těchto přístupů. Zdanění případné
výhry účastníka by pravděpodobně působilo kontraproduktivně, jelikož by se zájem o účast ve hře

1

Kasal, I.: Výherní automaty, 100 let historie v Evropě a Českých zemích, Praha: Olympia 1999,
s. 246. ISBN 80-7033630-7
roky 1976 až 1988.
3
Podle právní úpravy loterního zákona účinné do 31. 12. 2011 to byl odvod označen jako část výtěžku, odváděn na veřejně
prospěšné účely, dle novely loterního zákona účinné od 1. 1. 2012, kdy se podstatně změnila konstrukce odvodové povinnosti, zákon
tuto povinnost označuje jako odvod.
2
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snížil. Navzdory tomu existují případy, kdy právo podrobuje obecnému daňovému režimu příjmy
4
získané v souvislosti se sázkami a hrami.
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o daních
z příjmů“) zařazuje v ustanovení § 10 odst. 1 písm. h) výhry v loteriích, sázkách a jiných podobných
hrách a výhry z reklamních soutěží a slosování mezi tzv. ostatní příjmy. Z formulace zákona vyplývá, že
do ostatních příjmů patří jak výhry ze sázek a her uskutečněných jak podle zákona
č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na nepodnikatelském základě, tak
i podle loterního zákona.
Výhry z loterií a jiných podobných her lze rozdělit, a to podle toho na jakém základě byly
uskutečněny. Můžeme je rozdělit na následující tři kategorie, a to na:
- výhry z loterií a jiných podobných her provozovaných na základě povolení podle loterního zákona
nebo podle podobných předpisů vydaných ve státech Evropské unie a dalších státech, které tvoří
Evropský hospodářský prostor,
- výhry ze smluv o sázce nebo hře uskutečněných na nepodnikatelském základě nebo na
podnikatelském základě uskutečněných v jiných zemích, než v státech Evropské unie nebo dalších
státech tvořících Evropský hospodářský prostor,
5
- výhry z veřejné soutěže, reklamní soutěže nebo z reklamního slosování.
Na výhry z loterií a jiných podobných her provozovaných na základě povolení podle loterního
zákona nebo podle podobných předpisů vydaných ve státech Evropské unie a dalších státech, které
tvoří Evropský hospodářský prostor, se podle § 10 odst. 3 písm. b) zákona o daních z příjmů vztahuje
osvobození od daně z příjmu. Pokud tedy výhra pochází z hry, kterou upravuje loterní zákon, pak je
výhra čistým příjmem pro poplatníka. Příjmy z výher v loteriích se v České republice nezapočítávají ani
do příjmů, z nichž se například posuzuje nárok na státní sociální dávky.
Výhry ze smluv o sázce nebo hře uskutečněných na nepodnikatelském základě nebo na
podnikatelském základě uskutečněných v jiných zemích, než v státech Evropské unie nebo dalších
státech tvořících Evropský hospodářský prostor, dani z příjmů podléhají. Podle § 36 odst. 2 písm. k)
zákona o daních z příjmů je zvláštní sazba daně z příjmů plynoucích ze zdrojů na území České
republiky pro poplatníky 15 % z výher a cen v loteriích a jiných podobných hrách, s výjimkou výher
a cen z loterií a jiných podobných her provozovaných na základě povolení vydaného podle loterního
zákona. Na výhry ze smluv o sázce nebo hře uskutečněných na nepodnikatelském základě pouze
podle občanského zákoníku je nutno uplatnit obecnou sazbu daně z příjmů fyzických osob podle
§ 16 zákona o daních z příjmů, která činí 15 %. Ve svém ustanovení § 4 odst. 10 loterní zákon přitom
stanoví, že „Provozování cizozemských loterií včetně prodeje cizozemských losů, účast na sázkách v
zahraničí, při nichž jsou sázky placeny do zahraničí, a sbírka sázek pro sázkové hry provozované v
zahraničí nebo zprostředkování sázek na sázkové hry provozované v zahraničí je zakázáno...“ Z výše
uvedeného vyplývá, že loterní zákon zakazuje účast na sázkách v zahraničí, nicméně již neukládá
sankci za porušení tohoto zákazu. Je ale těžké si představit, že by za tento zákaz byly ukládány
fyzickým osobám sankce, jelikož daňová právní úprava s výhrami ze zahraničí počítá a konkrétně
upravuje zdanění výher. Otázkou zůstává, jak je stát schopen ověřit a vypátrat výhry plynoucí ze
zahraničí, a to zejména v kontextu s výhrami z online loterií. Domnívám se, že v tomto ohledu je stát
bezmocný; pokud výherce daň z příjmu nepřizná, neexistuje zde mechanizmus, který by výhry plynoucí
ze zahraničí byl schopen dohledat, identifikovat a následně zdanit.
Ustanovení § 4 odst. 1 písm. f) zákona o daních z příjmů stanoví, že od daně jsou osvobozeny
ceny z veřejné soutěže, z reklamní soutěže nebo z reklamního slosování v hodnotě nepřevyšující
10.000,- Kč, pokud se nejedná o spotřebitelskou loterii podle loterního zákona. Toto ustanovení je
trochu problematické; není totiž jasné, zda pojem „spotřebitelská loterie“ míří pouze na zakázané
spotřebitelské loterie, nebo zda pokrývá i dovolené spotřebitelské soutěže. Dále lze uvažovat o tom,
zda mají být výhry ze spotřebitelských soutěží pro účely zdanění považovány za hry provozované na
základě povolení dle loterního zákona ve smyslu § 10 odst. 3 písm. b) o daních z příjmů, jejichž výhry
jsou od daně z příjmů osvobozené v plném rozsahu. Protože spotřebitelské soutěže podléhají pouze
ohlašovacímu režimu, bylo by teoreticky možné slovní spojení „na základě povolení podle zvláštních
předpisů“ obsažené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona o daních z příjmů s odkazem na loterní
zákon, vykládat ve smyslu „umožňované na základě loterního zákona“, a zúžit tak charakter vzniku
oprávnění. Proti takovému výkladu, který by dovodil úplné daňové osvobození výher ze
spotřebitelských soutěží, však stojí argument, že provozovatelé těchto spotřebitelských soutěží na
rozdíl od provozovatelů jiných her neodvádějí část výtěžku na veřejně prospěšné účely a osvobození by
tedy nebylo odůvodněné.

4
5

Salinková, A. Jak se daní štěstí. Sborník Dny práva 2008. Brno: Masarykova univerzita, 2008,s. 342. ISBN 978-80-210-4733-4.
Tamtéž.
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Pod pojem „reklamní soutěže“ ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. f) zákona o daních
z příjmů lze zařadit i soutěže, kdy se hodnotí schopnosti, dovednosti, znalosti, výkon hráče apod. V této
souvislosti je potřeba podotknout, že hranici hodnoty 10.000,- Kč vykládá praxe jako zdanění nejen nad
tuto částku, ale zdanění celé částky výhry, pokud je vyšší než uvedený limit. Toto řešení není příliš
logické, protože je samozřejmě vhodnější vyhrát devět tisíc namísto jedenácti. Výhry v hodnotě nad
10.000,- Kč jsou také zdaňovány zvláštní sazbou daně ve výši 15 % podle ustanovení § 36 odst. 2
písm. b) zákona o daních z příjmů. Tuto daň sráží a finančnímu úřadu odvádí plátce (provozovatel
soutěže). Výherce pak obdrží čistou částku sníženou o tuto daň. V praxi se však výherce může setkat i
se situací, že mu provozovatel soutěže vyplatí celou částku výhry a upozorní ho, že ji musí zdanit.
Někdy se provozovatel svou daňovou povinnost snaží obejít různými prohlášeními, že výhru vyplácí
nezdaněnou apod. V takovém případě by měl být poplatníkem provozovatel upozorněn na jeho
povinnosti při uplatňování zvláštní sazby daně. Pokud ani v tomto případě neodvede daň
prostřednictvím zvláštní sazby daně, měl by výherce výhru zdaňovat sám v daňovém přiznání.
Co se týče zdanění věcných cen, je to poněkud komplikovanější než zdanění výhry v podobě
finanční částky. Z pohledu provozovatele je tento případ mnohdy i méně nákladný, často jsou totiž
předmětem výhry produkty vyráběné provozovatelem. Použije se tentýž postup jako
u peněžní výhry, kde lze jednoduchým způsobem srazit 15 % a uhradit je finančnímu úřadu.
Z věcné výhry, kterou výherce získá, logicky nelze patnáct procent žádným úkonem srazit. Postupuje
se tedy tak, že když například vyhraje věcnou cenu v hodnotě dvanácti tisíc korun, tvoří pro účely daně
těchto dvanáct tisíc korun 85 % a provozovatel musí dopočítat hodnotu v korunách těch zbývajících
patnácti procent. Daň, kterou musí zaplatit provozovatel, tedy činí osmnáct set korun.
Zvláštním případem jsou tzv. pravidelné výhry s charakterem podnikání. Výhry v soutěžích, které
se stávají opakovanými, mají charakter podnikání, typicky u sportovců (a to bez ohledu na výši výhry),
jsou příjmy ve smyslu ustanovení § 7 zákona o daních z příjmů (příjem z podnikání a jiné samostatně
výdělečné činnosti). Daňový režim je v tomto případě stejný jako u běžných živnostníků. Jde o
zdanitelný příjem bez ohledu na jeho výši a vůči němu lze obvyklým způsobem uplatňovat související
výdaje. Za zdaňovací období takový profesionál podává daňové přiznání a vypočítaný základ daně
slouží také jako podklad pro výpočet odvodů na zdravotní a sociální pojištění.
2.1

Výhry a DPH

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o dani z přidané hodnoty“), se v ustanovení § 51 odst. 1 písm. i) dotýká oblasti sázek a her – stanoví,
že provozování loterií a jiných podobných her je osvobozeno od daně bez nároku na odpočet daně.
Ustanovení § 60 téhož zákona specifikuje, že provozováním loterií a jiných podobných her pro účely
zákona o dani z přidané hodnoty se rozumí provozování loterií a jiných podobných her, s výjimkou
služeb souvisejících s jejich provozováním zajišťovaných pro provozovatele jinými osobami.
Do dne1.1.2005 byly od daně z přidané hodnoty bez nároku na odpočet daně osvobozeny
některé druhy loterií a jiných podobných her podle loterijního zákona. U ostatních her měli
provozovatelé právo na odpočet daně. Uvedeným dnem došlo k zániku odpočtu daně, což výrazně
zatížilo některé provozovatele. Proto byla na jaře roku 2006 přijata novela zákona o dani z přidané
hodnoty, která měla za cíl navrátit původní stav. Platnost této novely je ze strany některých složek státu
zpochybňována a na tuto věc neexistuje jednotný pohled.
2.2

Výhry a spotřební daň

Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, se k oblasti loterií
vymezuje jen úzce, když v ustanovení § 113 stanoví, že tabákové výrobky se nesmějí stát výhrou
v loterii nebo v podobné sázkové hře. Toto ustanovení tedy neupravuje daňovou povinnost nebo
osvobození od daně, ale modifikuje okruh předmětů výhry podle loterního zákona. Toto ustanovení se
vztahuje i na věcné loterie a tomboly.
3

NOVELA LOTERNÍHO ZÁKONA A ODVODOVÉ POVINNOSTI PROVOZOVATELE

Těsně před koncem roku 2011 schválila Poslanecká sněmovna novelu loterního zákona, poté
6
kdy se již delší dobu mluvilo o „zdanění hazardu ve prospěch obcí a státu“. Poslanci se postavili za
konstrukci, že odvody ze zdanění hazardu si rozdělí stát a obce. Původní záměr byl, že o třetině

6

Úpravu zdanění hazardu využili také senátoři, a to k tomu, aby se pokusili prosadit odsunutí daňové reformy, která má mimo jiné
zrušit
koncept
superhrubé
mzdy.
Úpravu
zdanění
hazardu
v dohodě s ministerstvem financí odsunutím reformy podmínili.
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odvodů měli rozhodovat sami provozovatelé loterií. Společnosti provozující loterie musí od začátku
letošního roku odvádět částku ve výši 20 % z rozdílu mezi vsazenými částkami
7
a vyplacenými výhrami.
Sazba odvodu z loterií a jiných podobných her činí 20 % pro dílčí základ odvodu z loterií,
z kursových sázek a sázkových her v kasinu, z karetních turnajových a hotovostních sázkových her a z
8
ostatních
loterií
a
jiných
podobných
her.
Dílčí
základ
odvodu
tvoří
částka,
o kterou úhrn vsazených částek převyšuje úhrn vyplacených výher. Konstrukce odvodu v případě
výherního hracího přístroje a videoloterního terminálu se liší.9
Do konce roku 2011 mohly obce od provozovatele výherního hracího přístroje vybírat místní
poplatky za každý povolený a provozovaný výherní hrací přístroj. Sazba místního poplatku za každý
výherní hrací přístroj na tři měsíce činila od 1000 Kč do 5000 Kč a obec tyto místní poplatky zaváděla
10
11
obecně závaznou vyhláškou. Po novele loterního zákona byla obcím odebrána možnost vybírat
místní poplatky za provozované výherní hrací přístroje a tuto možnost nahradila povinnost plynoucí ze
12
zákona, kdy provozovatel musí odvádět 55 Kč za den a automat . Z původních 100 % hodnoty
poplatku, které obec vybrala, jí teď náleží pouze 80 % z nově stanoveného poplatku.
Dalším odvodem provozovatele loterie nebo jiné podobné hry, tedy i výherního hracího přístroje,
byla tzv. část výtěžku. Ta byla loterním zákonem stanovena procentuálně od 6 % do 20 % z výše
13
rozdílu. Nově je novelou upravena odvodová povinnost ve výši 20 % pro poměrnou část dílčího
14
základu odvodu z výherních hracích přístrojů .
Dalšími poplatkovými povinnostmi související s provozováním výherních hracích přístrojů jsou
15
správní poplatky. Tyto vyměřuje, vybírá a vymáhá příslušný správní úřad. Sazebník správních
poplatků stanovil poplatek za vydání povolení k provozování za každý výherní hrací přístroj podle doby,
16
na kterou mělo být povolení vydáno. V současné době, tj. po novele loterního zákona, byl změněn i
zákon o správních poplatcích, a to v tom smyslu, že je nově zpoplatněna pouze žádost, nehledě na
počet výherních hracích přístrojů, které je požadované povolit a nehledě na dobu na jakou se povolení
žádá (maximálně však na kalendářní rok), a to ve výši 5 000 Kč. Tato skutečnost ze zdá být pro
provozovatele žádající o povolení k provozování jako pozitivní, nicméně poplatková zátěž obecně se
jen zvýšila a přesunula na jiné poplatkové povinnosti.
Na úpravě poplatkové povinnosti by nebylo nic neobvyklého, kdyby ze zákonodárce vypořádal v
rámci přechodných ustanovení s nepříjemnou situací, kterou změna zákona pro provozovatele přinesla.
Tím, že provozovatelé řádně plní své povinnosti a žádost k provozování podali již před začátkem roku
2012, aby všechny náležitosti měli pro provoz platné a v pořádku, nejenže zaplatili mnohem vyšší
správní
poplatek,
ale
byla
jim
v
rozhodnutí
pro
povolení
k provozování výherního hracího přístroje stanovená povinnost odvodu části výtěžku podle staré právní
úpravy, tedy ve výši 6 % až 20 %. Loterní zákon jim nově také ale ukládá povinnost odvést 20 % pro
poměrnou část dílčího základu odvodu. Pokusím se prezentovat odvodovou zátěž, která pro
provozovatele výherních hracích přístrojů, kteří si před koncem roku 2011 vyřídili všechna potřebná
povolení, vznikla:
Budeme-li předpokládat, že bylo požádáno o povolení na 1 hrací přístroj na provozování na dobu
7

Konstrukce odvodové povinnosti je upravena v ustanoveních §§ 41 a násl. loterního zákona.
Ustanovení § 41c loterního zákona.
9
Podíl těchto her, co se týče vložených částek, tvoří přitom 60 % - 80 % všech vložených částek do her.
10
dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění; dle ustanovení § 1 písm. g), ustanovení § 10a
a ustanovení § 14 zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v předchozím znění. Tudíž místní poplatek byl povinný, jen pokud
obec vydala obecně závaznou vyhlášku a v ní stanovila výši poplatku.
11
Účinnost novely loterního zákona je od 1. 1. 2012, jen pro doplnění dodáván, že zákon byl publikován 30.12.2011, takže
provozovatelé měli „celé“ dva dny na to, aby se s novinkami seznámili a podřídili jim své fungování.
12
ustanovení § 41c LotZ. Dílčí odvod se dle ustanovení § 41d LotZ vypočte jako součin dílčího základu odvodu a sazby pro tento
dílčí základ odvodu.
13
ustanovení § 4 odst. 2 LotZ ve znění před 1. 1. 2012. Výtěžkem je příjem jednoho provozovatele tvořený všemi vsazenými
částkami ze všech jím provozovaných her podle loterního zákona, které podléhají vyúčtování v účetním období, snížený o výhry,
správní poplatek, místní poplatek, náklady státního dozoru a o vlastní náklady provozovatele přímo související s provozováním her.
Část výtěžku byla příjmem rozpočtu obce, která vydá povolení k jejich provozování. Pro loterie a jiné podobné hry to platilo obdobně,
dle ustanovení § 4 odst. 2 LotZ ve znění před 1. 1. 2012 platilo, že povolení se vydá, jestliže provozování loterií a jiných podobných
her je v souladu s jinými právními předpisy, nenarušuje veřejný pořádek, je zaručeno jejich řádné provozování včetně řádného
technického vybavení a bude-li na sociální, zdravotní, sportovní, ekologický, kulturní nebo jinak veřejně prospěšný účel použito části
výtěžku ve výši, která odpovídá v tabulce stanovenému procentu, to je nejméně 6 % až 20 % z rozdílu, o který příjem provozovatele,
tvořený všemi vsazenými částkami ze všech jím provozovaných her podle § 2 a § 50 odst. 3, které podléhají vyúčtování v účetním
období, převyšuje výhry vyplacené sázejícím, správní poplatky, místní poplatky a náklady státního dozoru (dále jen "část výtěžku").
Výše rozdílu v mil. Kč do 50 50-100 100-500 500-1000 nad 1000
Stanovené % odvodu
6% 8%
10 %
15 %
20 %
14
ustanovení § 41c LotZ.
15
ustanovení § 5 odst. 1 zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění před 1. 1. 2012.
16
Na dobu nejdéle na 3 měsíce v kalendářním roce to bylo 10 000 Kč, nejdéle na 6 měsíců v kalendářním roce 16 000 Kč, nejdéle na
1 kalendářní rok 30 000 Kč.
8
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půl roku a 20 % odvod z tržeb bude 60 000 Kč, pak
dle nové úpravy platí:

režim předchozí úpravy:

20 % odvod…………..60 000
55 Kč/den/VHP……....10 065
Správní poplatek……...5 000

Odvod 6 % ……….... 8 000
Místní poplatek….…10 000
Správní poplatek…..16 000

Celkem……………….75 065 Kč

aktuální situace provozovatele:

20 % odvod……….....60 000
6 % odvod……...……..8 000
správní poplatek….….16 000
55 Kč/den/VHP……....10 065
Celkem …………..…34 000 Kč Celkem……………….94 065 Kč

Podle simulovaného příkladu nejenom že vzrostla odvodová povinnost obecně oproti
předchozí úpravě o 120 %, ale nedomyšlením následků v přechodním období, provozovatelům jimž
bylo povolení na příští období vydáno a část poplatků také uhradili, povinnost k odvodům stoupla o 180
%. Část odvodu z loterií a jiných podobných her ve výši dílčího odvodu z výherních hracích přístrojů a
jiných technických herních zařízení je z 20 % příjmem státního rozpočtu a 80 % příjmem rozpočtů obcí.
V případě ostatních loterií a her je odvod ze 70 % příjmem státního rozpočtu a 30 % příjmem rozpočtů
17
obcí.
4

ZÁVĚR

V příspěvku jsem se pokusila obsáhnout problematiku zdanění hazardu. Věnovala jsem se
evolučnímu hledisku a následně zaměřila pozornost na aktuální českou právní úpravu a na problémy,
které přinášela a přináší, zejména v protichůdnostech, resp. nedostatcích jednotlivých předpisů
regulujících tuto oblast. Neopomenula jsem také zpracovat odvodové povinnosti provozovatelů loterií a
jiných podobných her, které s touto oblastí souvisí. Domnívám se, že novela loterního zákona nebyla
„posledním slovem“ v oblasti zdanění hazardu. Tuto oblast je dle mého názoru nutné lépe upravit, resp.
precizovat podmínky a právní úpravu obecně, a to i kontextu práva evropského.
Použitá literatura:
KASAL, I.: Výherní automaty, 100 let historie v Evropě a Českých zemích, Praha: Olympia 1999, ISBN
80-7033630-7.
SALINKOVÁ, A. Jak se daní štěstí. Sborník Dny práva 2008. Brno: Masarykova univerzita, 2008. ISBN
978-80-210-4733-4.
Kontaktné údaje:
Mgr. Alena Salinková
alena.salinkova@law.muni.cz
Právnická fakulta Masarykovy univerzity
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Ustanovení § 41i loterního zákona.
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SYSTÉM OCHRANY VKLADOV1
Simona Heseková
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Systém ochrany vkladov v bankách a v pobočkách zahraničných bánk predstavuje významný
inštitút, ktorý nepochybne ovplyvňuje fungovanie bankovej sústavy a to najmä z hľadiska vplyvu na
ekonomické správanie jednotlivých subjektov. Slovenská právna úprava sa vyznačuje povinnou
participáciou bánk ako aj pobočiek zahraničných bánk, za zákonom stanovených podmienok, na danom
systéme čím poskytuje rovnakú mieru ochrany pre jednotlivých vkladateľov.
Kľúčové slová: systém ochrany vkladov, definícia vkladu, vkladatelia, výška garancie náhrady za
nedostupný vklad, povinné príspevky bánk, pobočky zahraničných bánk
Abstract: The system of deposit protection in banks and their branches represent important part of
financial system, which undoubtedly influence functioning of banking system specially with regard to the
economic behaviour of separate entities. The Slovak legislation is characterized by compulsory
participation of banks and branches of foreign banks at the system of deposit protection, which provides
same level of protection for individual depositors.
Key words: system of deposit protection, definition of deposit, depositors, compensation for
inaccessible deposit in banks, compulsory contributions from banks and foreign bank branches
1

FOND OCHRANY VKLADOV
Základný princíp systému ochrany vkladov v Slovenskej republike spočíva v kreácií orgánu,
ktorý sústreďuje peňažné príspevky bánk alebo pobočiek zahraničných bánk za účelom poskytovania
náhrad vkladateľom v prípade, ak sa vklady stanú nedostupnými. Ako orgán kumulujúci takéto finančné
prostriedky bol zákonom č. 118/1996 Z.z, o ochrane vkladov v znení neskorších predpisov zriadený
Fond ochrany vkladov (ďalej len „fond“). Fond je právnickou osobou, ktorá sa zapisuje do obchodného
registra, nie je štátnym fondom podľa zákona č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách a nie je
financovaný zo štátneho rozpočtu. V rámci svojej činnosti vydáva fond všeobecné podmienky
vyplácania náhrad, v ktorých sa zohľadňujú ustanovenia zákona o ochrane vkladov a v úzkej spätosti
s tým aj novela smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 94/19/ES z 30. mája 1994 o systémoch
ochrany vkladov. Všeobecné podmienky vyplácania náhrad musia obsahovať najmä podrobnosti o
postupe pri uplatňovaní práva na náhradu a o spôsobe preukazovania práva na náhradu,
pričom podliehajú predchádzajúcemu súhlasu Národnej banky Slovenska.
V súlade so zákonom o ochrane vkladov sú orgánmi fondu Rada fondu, Prezídium fondu
a Dozorná rada fondu. Rada je najvyšším orgánom fondu. Skladá sa zo siedmich členov, ktorých
funkčné obdobie je štvorročné. Vzhľadom na postavenie Rady ako najvyššieho orgánu fondu, zloženie
jej členov odráža participáciu bánk, ktoré majú povinnosť zúčastniť sa na systéme ochrany vkladov;
dozornú funkciu Národnej banky Slovenska a zastúpenie Ministerstva financií Slovenskej republiky.
Troch členov Rady volia a odvolávajú zástupcovia bánk, na ktoré sa vzťahuje povinnosť uhrádzať
príspevky do fondu. Dvoma členmi Rady sú zástupcovia Národnej banky Slovenska, ktorých vymenúva
a odvoláva jej guvernér. Poslední dvaja členovia Rady sú zástupcovia Ministerstva financií Slovenskej
republiky, ktorých zo zamestnancov Ministerstva financií Slovenskej republiky vymenúva a odvoláva
minister financií. Rada okrem iného schvaľuje stanovy fondu, rozpočet fondu, ktorého súčasťou je aj
rozpočet nákladov fondu, výročnú správu o činnosti fondu za predchádzajúci rok, ktorá sa predkladá
Národnej banke Slovenska a Ministerstvu financií Slovenskej republiky. Prezídium fondu predstavuje
výkonný orgán fondu a jeho hlavným cieľom je zabezpečovať činnosť fondu vrátane vykonávania
rozhodnutí Rady. Nesporne významná úloha Prezídia spočíva v jeho oprávnení konať v mene fondu v
rozsahu vymedzenom stanovami. Dozorná rada disponuje kontrolnými právomocami v rámci ktorých
dohliada na činnosť a hospodárenie fondu, Rady a Prezídia a na to, či dané orgány konajú v súlade so
zákonom o ochrane vkladov, s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, všeobecnými
podmienkami vyplácania náhrad za nedostupné vklady v bankách a so stanovami fondu.
Medzinárodné tendencie smerujúce k stanoveniu základných štandardov pre systémy ochrany
vkladov aj mimo Európskej únie sa prejavujú v účasti Fondu na ochranu vkladov v Európskom fóre
poisťovateľov vkladov, ktoré bolo založené v októbri roku 2002 vo Viedni a ktoré sa stalo v júni 2007
registrovanou neziskovou organizáciu. Hlavným účelom Európskeho fóra poisťovateľov vkladov je
1

Tento článok bol publikovaný v rámci projektu - Grant UK č. UK/553/2012/ŠPPG-12-087-00.
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prispievať vzájomnou spoluprácou a výmenou skúseností ku skvalitňovaniu systémov ochrany vkladov
a tak k stabilite finančných systémov v členských aj nečlenských krajinách Európskej únie.
Významným znakom systému ochrany vkladov je povinná participácia bánk a pobočiek
zahraničných bánk, ktorá sa premieta tak v povinných príspevkoch bánk, resp. pobočiek zahraničných
bánk ako aj v jednotnej ochrane, ktorá je poskytovaná ich vkladateľom, v prípade ak sa vklady stanú
nedostupnými. Zákon o ochrane vkladov viaže povinnosť banky zúčastniť sa na ochrane vkladov na
deň kedy prijala prvý vklad, ktorý je chránený zákonom. Pri pobočkách zahraničných bánk zákon
o ochrane vkladov limituje ich povinnú účasť v závislosti od podmienok za akých sa poskytuje ochrana
vkladateľom v štáte, v ktorom má zakladajúca zahraničná banka svoje sídlo. Povinnosť zúčastniť sa na
ochrane vkladov a v nadväznosti na to povinnosť platiť príspevky do fondu zákon ukladá pobočkám
zahraničných bánk iba vtedy, ak v nich uložené vklady nie sú chránené ani poistené v štáte, v ktorom
má zakladajúca zahraničná banka svoje sídlo, alebo ak sú chránené alebo poistené v menšom rozsahu
ako to ustanovuje zákon o ochrane vkladov. Tieto ustanovenia zákona o ochrane vkladov sa však
nevzťahujú na pobočky zahraničných bánk, ktoré požívajú výhody jedného bankového povolenia podľa
práva Európskej únie. Následkom týchto ustanovení, ako aj v dôsledku implementácie smernice
Európskeho parlamentu a Rady o systémoch ochrany vkladov č. 1994/19/ES, novelizovanej smernicou
Európskeho parlamentu a Rady č. 2009/14/ES, ktorou bolo zavedené jednotné krytie vkladov do výšky
100 000 EUR, nie je v súčasnosti ani jedna pobočka zahraničnej banky účastníkom systému ochrany
vkladov. Príspevky bánk do systému ochrany vkladov sú determinované ich účelom ako aj hodnotou
chránených vkladov v banke. Zákon o ochrane vkladov ich kategorizuje na vstupný príspevok, ktorý je
banka povinná uhradiť do 30 dní odo dňa vzniku povinnosti zúčastniť sa na ochrane vkladov;
mimoriadny príspevok, ktorý sa viaže na hodnotu chránených vkladov v banke a slúži na doplnenie
zdrojov fondu určených na výplatu náhrad za nedostupné vklady v prípade potreby doplnenia zdrojov
fondu na výdavky z dôvodu výplaty náhrad za nedostupné vklady alebo z dôvodu splácania úveru
použitého na zabezpečenie výplaty náhrad za nedostupné vklady; a ročného príspevku, ktorého výšku
určuje fond percentom z hodnoty chránených vkladov v bankách.
2

VKLADATELIA

Vymedzenie okruhu osôb, ktorých vklady za zákonom stanovených podmienok podliehajú
ochrane, patrí k základnej podmienke, ktorá určuje rozsah ochrany vkladov, čím nepriamo determinuje
aj samotnú definíciu vkladu chráneného zákonom. V rámci slovenskej právnej úpravy zákon o ochrane
vkladov definuje vklad ako záväzok banky alebo pobočky zahraničnej banky voči fyzickej osobe alebo
právnickej osobe na výplatu peňažných prostriedkov, ktoré banke alebo pobočke zahraničnej banky
zveril vkladateľ pri bankovom obchode, vykonanom vo svojom mene a na svoj účet. Vkladom sa
v súlade s týmto zákonom rozumie aj záväzok, ktorý banka alebo pobočka zahraničnej banky prijala
ako sumy platobných operácií alebo iné platby v prospech vkladateľa, a to vrátane úrokov a iných
majetkových výhod spojených so zverením týchto peňažných prostriedkov. Medzi takéto vklady patria aj
vklady, ktoré sú vedené pre viacero vkladateľov ako aj notárska úschova uložená v banke alebo v
pobočke zahraničnej banky, ak oprávneným príjemcom peňažných prostriedkov z tejto úschovy je,
alebo má byť osoba, ktorej vklady sú chránené zákonom a ak pred dňom, keď sa vklady stali
nedostupnými, notár spravujúci túto notársku úschovu doručil príslušnej banke alebo pobočke
zahraničnej banky písomné oznámenie s údajmi o každom oprávnenom príjemcovi najmenej v rozsahu
stanovenom zákonom.
V súlade so slovenskou právnou úpravou za vkladateľov, ktorí majú nárok za zákonom
stanovených podmienok na náhradu za nedostupné vkladov, zákon o ochrane vkladov považuje okrem
fyzických osôb aj právnické osoby. V prípade fyzických osôb sa nestretávame s limitujúcimi faktormi,
ktoré by spočívali charaktere ich činností, čím ani nedochádza k obmedzeniu účelu za akým fyzická
osoba peňažné prostriedky do banky vkladá alebo na aké účely ich používa. Aj keď v prípade fyzických
osôb slovenská právna úprava neobmedzuje okruh osôb, ktorým prináleží právo na ochranu vkladov,
pri právnických osobách zákon o ochrane vkladov obsahuje limitujúce ustanovenia, vzťahujúce sa napr.
na charakter právnických osôb, alebo predmet ich činností. Medzi právnické osoby, ktoré požívajú
ochranu vkladov patria napr. nadácie, neinvestičné fond, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne
prospešné služby alebo združenia občanov, ako aj obchodné spoločnosti a družstvo za zákonom
stanovených podmienok. Zároveň zákon negatívne určuje okruh právnických osôb, ktorých vklady
takúto ochranu nepožívajú. Medzi takéto osoby patria napr. banky, poisťovne, zaisťovne, dôchodkové
správcovské spoločnosti vrátane majetku v dôchodkovom fonde, doplnkové dôchodkové spoločnosti
vrátane majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, poštový podnik, burza cenných papierov alebo
komoditná burza. Ochranu vkladov nepožívajú ani slovenské právnické osoby alebo zahraničné
právnické osoby, ktoré majú čo len čiastočne rovnaký predmet činnosti ako niektorá z právnických
osôb, ktorá zo zákona nepožíva ochranu vkladov.
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Aj keď obchodné spoločnosti a družstvo požívajú ochranu garancie vkladov, zákon o ochrane
vkladov stanovuje obmedzenie, ktoré spočíva tom, že v prípade, ak je obchodná spoločnosť povinná
podľa osobitného právneho predpisu mať účtovnú závierku overenú audítorom, alebo ak banke alebo
pobočke zahraničnej banky, v ktorej má uložený vklad, nedoručila v lehote najneskôr 15 dní po
skončení účtovného obdobia, za ktoré táto obchodná spoločnosť zostavuje účtovnú závierku,
jednoznačné písomné oznámenie, či musí, alebo nemusí mať účtovnú závierku overenú audítorom
nepožíva ochranu svojich vkladov v bankách. V súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve musí
mať riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku overenú
audítorom obchodná spoločnosť, ak povinne vytvára základné imanie a družstvo ak ku dňu, ku ktorému
sa zostavuje účtovná závierka a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú splnené aspoň
dve z nasledujúcich podmienok a to, že celková suma majetku spoločnosti presiahla 1 000 000 eur,
alebo čistý obrat spoločnosti presiahol 2 000 000 eur alebo ak priemerný prepočítaný počet
zamestnancov v jednom účtovnom období presiahol 30 zamestnancov. Riadnu a mimoriadnu
individuálnu účtovnú závierku musí mať overenú audítorom aj obchodná spoločnosť a družstvo, ktorých
cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, alebo ktorej túto povinnosť ustanovuje
iný osobitný predpis.
V praxi to znamená, že pokiaľ napr. spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá zo zákona nie je
povinná mať účtovnú závierku overenú audítorom a ktorá nemá predmet činnosti ani z časti rovnaký
ako právnické osoby, ktoré sú vylúčené z ochrany vkladov, nedoručila v zákonom stanovenej lehote
oznámenie o tejto skutočnosti banke alebo pobočke zahraničnej banky, nepožíva takúto ochranu, aj
keď zo zákona by spĺňala všetky podmienky aby mohla byť chráneným vkladateľom a jej vklady
v prípade ich nedostupnosti garantované. Zákon o ochrane vkladov neobsahuje špeciálne náležitosti,
ktoré musí oznámenie spĺňať okrem jeho písomnej formy, lehoty doručenia a prehlásenia, že
spoločnosť nemusí mať účtovnú závierku overenú audítorom s uvedením dňa skončenia príslušného
účtovného obdobia. V praxi je dané ustanovenie často riešené tým spôsobom, že banky zasielajú
formulár zodpovedajúci obsahovým náležitostiam oznámenia svojim klientom, ktorí ho následne vyplnia
a spätne zašlú banke alebo pobočke zahraničnej banky. Tento postup však nie je pravidlom
a povinnosť oznámiť banke uvedené skutočnosti spočíva na strane obchodnej spoločnosti alebo
družstva.
Z ochrany vkladov sú vylúčené aj vklady štátu, štátneho fondu, obce, vyššieho územného celku,
ich rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie a orgánov verejnej moci, alebo právnickej
osoby zriadenej zákonom a právnickej osoby, ktorá ovláda banku alebo zahraničnú banku alebo ktorá
je ovládaná bankou alebo zahraničnou bankou, v ktorej alebo v pobočke ktorej je vklad uložený.
Významnú zmenu v oblasti vymedzenia osôb, ktoré požívajú ochranu vkladov, predstavovala novela
zákona o ochrane vkladov v roku 2001. Pred touto novelou boli z ochrany vylúčené právnické osoby a
pri fyzických osobách boli z ochrany vkladov vylúčené vklady fyzických osôb – podnikateľov, ktoré boli
zriadené na účely podnikania a anonymné vklady. S obdobnou právnou úpravou z hľadiska vymedzenia
okruhu vkladateľov sa v súčasnosti môžeme stretnúť v rámci právnej úpravy Ruskej federácie.
3

VÝŠKA OCHRANY VKLADOV

Pri právnej úprave výšky garancie vkladov v Slovenskej republike sa dostáva do popredia vplyv
legislatívy Európskej únie, ktorý sa zákonite odráža aj v zákone o ochrane vkladov. Legislatívny rámec
ochrany vkladov je obsiahnutý v smernici Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie z 30. 5. 1994
o systémoch ochrany vkladov č. 94/19/ES. V súlade s danou smernicou v každom členskom štáte
Európskej únie musí existovať systém ochrany vkladov financovaný bankovým sektorom. Smernica
definuje vklad ako akýkoľvek kreditný zostatok predstavujúci peňažné prostriedky vložené na účet alebo
vyplývajúce z normálnych bankových transakcií, ktoré musí úverová inštitúcia vyplatiť podľa zákonných
a dohodnutých podmienok. Zároveň smernica ukladá každému členskému štátu povinnosť zabezpečiť
existenciu jedného alebo viacerých oficiálne uznávaných systémov ochrany vkladov a súčasne stanoviť
výnimky a podmienky, za ktorých môžu byť úverové inštitúcie vyňaté z povinného systému ochrany
vkladov. Úverové inštitúcie, ktoré nie sú členmi oficiálne uznaného systému ochrany vkladov, nie sú
oprávnené prijímať vklady. Pôvodná minimálna úroveň krytia nedostupných vkladov bola stanovená
hranicou 20 000 eur, pričom bola ponechaná možnosť členským štátom stanoviť vyššie krytie za
nedostupné vklady. Postupne sa však táto hranica garančného krytia ukázala ako nedostatočná.
Z tohto dôvodu sa minimálna úroveň krytia od 30. júna 2009 posunula na sumu 50 000 eur a od 31.
decembra 2010 sa smernicou Európskeho parlamentu a Rady č. 2009/14/ES stanovila povinnosť krytia
úhrnných vkladov každého vkladateľa na sumu 100 000 eur.
Zákon o ochrane vkladov tak od 30. decembra 2010 garantuje za chránený nedostupný
vklad v bankách v Slovenskej republike prostredníctvom Fondu ochrany vkladov v súhrne jednému
vkladateľovi alebo inej osobe oprávnenej podľa tohto zákona za jeho vklad v jednej banke náhradu vo
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výške nedostupného vkladu, najviac však vo výške 100 000 eur, a to pri vyhlásení niektorej
banky za neschopnú vyplácať vklady alebo ak konkurzný súd v konkurznom konaní rozhodnutím
pozastaví nakladanie s vkladmi v niektorej z bánk. V súlade so zákonom o ochrane vkladov sa na účely
výpočtu výšky náhrady za nedostupné vklady spočítavajú všetky zákonom chránené nedostupné vklady
toho istého vkladateľa v jednej banke vrátane jeho podielov na spoločných vkladoch a na notárskych
úschovách. Rozhodujúci je stav ku dňu, keď sa vklady v banke stali nedostupnými. Pri každom
spoločnom vklade platí, že každý z vkladateľov má rovnaký podiel, ak sa hodnovernými dokladmi
nepreukážu iné podiely jednotlivých vkladateľov. Vzhľadom na definíciu vkladu, ktorá za vklad považuje
aj úroky a iné majetkové výhody spojené so zverením peňažných prostriedkov banke alebo pobočke
zahraničnej banky, sa na účely výpočtu výšky náhrady za nedostupné vklady úroky a iné majetkové
výhody pripočítajú k nedostupnému vkladu, pričom na ich výpočet je rozhodujúci deň, kedy sa vklady
stali nedostupnými. Takto zistená výška nedostupného vkladu sa na účely výpočtu náhrady zníži o
všetky premlčané vklady a tiež o všetky záväzky vkladateľa voči banke podľa stavu ku dňu, keď sa
vklady stali nedostupnými, pričom na neskoršie zmeny tohto stavu sa neprihliada. Vypočítaná výška
náhrady sa zaokrúhľuje na celé eurocenty nahor. V prípade ak nie je hodnoverne preukázaná iná výška
vkladu alebo záväzku vkladateľa voči banke, je rozhodujúci záznam v evidencii banky.
Kontaktné údaje:
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ŠTÁTNY ROZPOČET V KONTEXTE SÚČASNÝCH LEGISLATÍVNCH
ZMIEN V OBLASTI ROZPOČTOVÉHO PRÁVA
Ivana Vojníková
Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach
Abstrakt: Autorka v príspevku ozrejmuje opodstatnenosť skúmania inštitútu štátneho rozpočtu
v kontexte súčasnosti. Aj keď sa štátnemu rozpočtu venovalo v odbornej literatúre veľa pozornosti,
bádanie v tejto oblasti musí byť kontinuálnym procesom. Štátny rozpočet je zrkadlom ekonomickej
situácie v štáte, aj preferencií, tých, čo vládnu. V súčasnosti sme svedkami snahy o konsolidáciu
verejných financií, pričom primárnym cieľom je eliminácia verejného dlhu. Novoprijatá Zmluva
o stabilite, koordinácii a riadení v Hospodárskej a menovej únii na úrovni Európskej únie a ústavný
zákon o rozpočtovej zodpovednosti vo vnútroštátnom práve, sú novými záväznými pravidlami pre
zostavovanie verejných rozpočtov. Okrem skúmania štátneho rozpočtu na platforme nových právnych
úprav je potrebné pripomínať aj fundamentálne otázky, ktoré sa týkajú jeho podstaty, lebo len správne
pochopenie pojmu ako celku vytvára predpoklad pre využívanie poznatkov v praxi.
Kľúčové slová: štátny rozpočet, prerozdeľovanie, Zmluva o stabilite, koordinácii a riadení
v Hospodárskej a menovej únii (fiskálna zmluva), ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti
Abstract: The author in this proceeded article deals with relevance of the Institute's review of the state
budget in the context of the present. Despite that many authors deal with state budget, the research in
this issue should be continual process. The state budget is the mirror of economic situation and of the
preference the government. In this time we can see the tries about the consolidation of public finance,
the main aim is the elimination of public financial dept. Contract of stability, coordination and
management in Economic and monetary union and constitutional act of budgetary responsibility are
new binding rules for formation of public budgets. Except of research of state budget on the platform
new legal rules, it is necessary to remind even fundamental issues which deal with base of the state
budget. Only when we understand the base we can use knowledge in the practice.
Key words: state budget, redistribution, Contract of stability, coordination and management in
Economic and monetary union (fiscal contract), constitutional act of budgetary responsibility
1

ZÁKLADNÉ VÝCHODISKÁ

Štátny rozpočet je jeden z najvýznamnejších finančno-právnych inštitútov, ktorý bol na stránkach
odbornej literatúry analyzovaný veľakrát a rozličnými spôsobmi. Erudované kapacity z oblasti finančnoprávnej vedy priniesli nemálo pohľadov na štátny rozpočet, vždy prinesúc vlastnými názormi a vlastnou
profesnou orientáciou podfarbené definície. Práve preto sa permanentne zdôrazňuje absencia jednotnej
definície pojmu štátny rozpočet. Aj keď je toto tvrdenie pravdivé, skúsme vychádzať z premisy, že daný
stav nie je prekážkou na pochopenie tohto inštitútu. Napokon, prezentované definície si neodporujú,
práve naopak, podporujú sa a navzájom dopĺňajú. Keď vezmeme do úvahy, že štátny rozpočet je
inštitucionálne zarámovaný do rámca predpisov najvyššej právnej sily, obraz o štátnom rozpočte je
koherentný a v praxi nevzniká priestor pre nepochopenie obsahu tohto finančno-právneho, resp.
ekonomického inštitútu.
Najčastejšie je na štátny rozpočet nazerané ako na:
finančný plán,
dominantnú súčasť rozpočtu verejnej správy,
centralizovaný peňažný fond,
bilanciu rozpočtových príjmov a rozpočtových výdavkov,
všeobecne záväzný právny akt (zákon),
(teleologickú) právnu normu,
ekonomický vzťah,
sústavu rozpočtových vzťahov,
historickú kategóriu.
Pokiaľ vieme, že štátny rozpočet je analyzovaný z viacerých hľadísk a že jeho obsah či funkcie
sú už ozrejmené, mohli by sa objaviť otázky o opodstatnenosti ďalšieho skúmania v tejto oblasti. Má
ešte zmysel hlbšie bádať do teoreticko-právnej roviny tohto inštitútu? Nebola už obsahová náplň
štátneho rozpočtu ozrejmená dostatočne? Existuje aspekt štátneho rozpočtu, ktorý by nebol popísaný?
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Berúc na zreteľ skutočnosť, že štátny rozpočet je odrazom dynamicky meniacich sa materiálnych
podmienok v štáte, je viac než zrejmé, že pozornosť je mu nevyhnutné venovať v kontexte súčasnosti.
V hospodárskom živote nedochádza k plynulej alokácii hrubého domáceho produktu bez toho,
aby sa dočasne alebo trvalo nekumulovali voľné peňažné prostriedky. Typické je plánovanie
a zostavovanie minimálne strednodobých finančných plánov. Nepriaznivým stavom je, že štáty v týchto
dlhodobejších plánoch zostavujú deficitné rozpočty. S cieľom realizovať zodpovednú rozpočtovú politiku
a zároveň znižovať celkový verejný dlh, boli prijaté pravidlá, a to na úniovej ako aj na slovenskej
vnútroštátnej úrovni- Zmluva o stabilite, koordinácii a riadení v Hospodárskej a menovej únii a ústavný
zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti.
1
V Slovenskej republike zápasíme s nestabilitou pracovného trhu , vysokou mierou
nezamestnanosti, zvýšením tempa rastu spotrebiteľských cien, či infláciou- čo sú nepochybne faktory
všeobecnej nespokojnosti obyvateľstva. Podnikatelia sa sťažujú za nepriaznivé podnikateľské
2
3
prostredie. Práve preto je každý krok zákonodarcu, ktorý sa týka nakladania s verejnými financiami ,
4

podrobený prísnej kritike a pojmy ako efektívnosť, hospodárnosť a transparentnosť akoby zľudoveli.
Živo sa teda diskutuje aj o nových pravidlách rozpočtovej politiky.
2

POJEM ŠTÁTNEHO ROZPOČTU

Štátny rozpočet je charakterizovaný ako „čiastková finančno-ekonomická kategória, historická
kategória i finančno-právny inštitút. Ak prijímame filozofické chápanie kategórie ako odraz
všeobecných, podstatných stránok skutočnosti, ako východiska poznávania skutočnosti a jej
ovplyvňovania a ovládania a chápanie ekonomickej kategórie ako základného pojmu ekonomickej
vedy, ktorá má historickú povahu, teda obsah ktorej sa mení v závislosti od stupňa jej poznania,
dôjdeme k záveru, že štátny rozpočet vznikol na určitom stupni dejinného vývoja ekonomiky,
hospodárskych vzťahov medzi ľuďmi. Finančno-právnou reguláciou zakotvením a úpravou, sa
integroval do pomerne rozsiahle konglomerátu finančno-právnych inštitútov, kde získal prirodzene
vedúce postavenie, zodpovedajúce jeho ekonomickému, právnemu a politickému významu, majúcemu
5
výrazný vplyv na formovanie hospodárskej, sociálnej i politickej štruktúry spoločnosti.“
Malý slovník finančného práva pod týmto pojmom rozumie bilanciu a „ rozvrh očakávaných
príjmov a výdavkov štátu na určité, spravidla ročné (tzv. rozpočtové) obdobie, prijímaný v osobitnom
(tzv. rozpočtovom) procese osobitným (zákonodarným) orgánom. Má formu základného finančného
plánu štátu, formu ústredného peňažného fondu štátu, formu všeobecne záväzného právneho aktu
6
(zákona) a formu sústavy rozpočtových vzťahov.“
Štátny rozpočet možno vymedziť aj ako „základný ústredný finančný plán štátu schvaľovaný
v osobitnom konaní na rozpočtové obdobie vo forme zákona, prostredníctvom ktorého sa nenávratným
spôsobom vytvára a rozdeľuje celoštátny fond peňažných prostriedkov určený na zabezpečovanie
financovania jednotlivých úloh a funkcií štátu, resp. štátnych potrieb.“
„Z ekonomického hľadiska je štátny rozpočet ohraničenou ucelenou sústavou peňažných
vzťahov, podieľajúcich sa, resp. podmieňujúcich tvorbu, rozdeľovanie a používanie celoštátneho fondu
peňažných prostriedkov. Súčasne tak pôsobí ako základný ekonomický nástroj finančnej politiky a a je
preto základným finančným plánom štátu, ústredne koncipovaným programom alokácie zdrojovpríjmov očakávaných v určitom období. To platí aj o výdavkoch. V tejto nadväznosti sa chápe ako
celoštátny fond peňažných prostriedkov, tvorený na základe zákonom stanovených pravidiel, ktoré pre
jeho tvorbu a používanie stanovujú striktne určené procedurálne postupy a ktorých výslednicou je
prijatie normatívneho rozpočtovo-právneho aktu, zákona o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový
7
rok. Štátny rozpočet je tak jedným z najvýznamnejších mocenských aktov štátu.“

1
K nestabilite pracovného trhu pozri bližšie: SNINČÁK, T. (Ne)stabilita pracovného trhu po novele zákonníka práce. In: ŠVEC, M.
(ed.). ACTA IURIS LABORIS . Trnava: Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2011. s. 6-20. ISBN 978-80-8082-482-2.
2
K tomu pozri bližšie: ČERVENÁ, K. Malé a stredné podnikanie po začlenení SR do EÚ IN: Vplyv medzinárodného a európskeho
práva na právny poriadok Slovenskej republiky: Zborník príspevkov. Košice, 2007. s. 28-46. ISBN: 978-80-89089-67-3.
3
K pojmu verejné financie pozri bližšie BUJŇÁKOVÁ, M. Niekoľko poznámok k verejným financiám IN: Glówne wyzwania i problemy
systemu finansów publycznych. Lublin: Wxsavnictwo KU, 2009. s.57-63. ISBN 9788373637924.
4
Problematike pojmov hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť v kontexte fungovania obcí pozri bližšie SOTOLÁŘ, J.
Hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť ako základné kritéria fungovania obce. (Podrobný komentár)Košice: SOTAC, s.r.o.,
2008, ISBN:978-80-969155-5-2.
5
KRÁLIK, J, JAKUBOVIČ, D. Finančné právo. Bratislava: VEDA, 2004. s. 47. ISBN: 80-224-0802-2.
6
KRÁLIK, J, GRÚŇ, Ľ. Malý slovník finančného práva. Bratislava: Manz, 1998. s. 176. ISBN: 80-85719-17-7.
7
PAULIČKOVÁ, A., GRÚŇ. Finančné právo na Slovensku. Bratislava: EUROUNION, 2007. s. 38. ISBN: 978-80-88984-94-8.
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3

AKTUÁLNE PRÁVNE OTÁZKY V OBLSATI ŠTÁTNEHO ROZPOČTU (ČO NÁS ČAKÁ
A NEMINIE V ROZPOČTOVEJ POLITIKE)

Ako bolo úvodom naznačené, pojmom štátneho rozpočtu sa zaoberáme, pretože len s pojmom,
ktorého podstatu poznáme, môžeme operovať. V nasledujúcom texte sa budeme venovať niektorým
vybraným aktuálnym momentom, ktoré budú mať vplyv na podobu štátneho rozpočtu:
A. Ratifikácia Zmluvy o stabilite, koordinácii a riadení v Hospodárskej a menovej únii, tzv. fiskálnej
zmluvy
B. Prijatie ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti
3.1

Ratifikácia Zmluva o stabilite, koordinácii a riadení v Hospodárskej a menovej únii, tzv.
fiskálnej zmluvy

Adam Smith proklamoval, že každý štát má možnosť zabezpečiť len také verejné statky, nakoľko
8
mu to dovoľujú rozpočtové príjmy. Keby sa takýto prístup uplatňoval dogmaticky, pojem štátny dlh
(deficitný rozpočet) by sme poznali len v teoretickej rovine. Opak je však pravdou. Deficitný rozpočet je
bežnou realitou európskych krajín, na čo reagovali najvyšší vládni predstavitelia na úrovni Európskej
únie ratifikáciou Zmluva o stabilite, koordinácii a riadení v Hospodárskej a menovej únii. Jej cieľom je
posilnenie ekonomického piliera hospodárskej a menovej únie prostredníctvom prijatia súboru pravidiel,
ktoré majú posilniť rozpočtovú disciplínu na základe rozpočtovej dohody. Sledovaným zámerom je
posilnenie koordinácie hospodárskych politík zmluvných strán, zlepšenie správy eurozóny, a to
v záujme podpory dosiahnutia cieľov Európskej únie spočívajúcich v udržateľnom raste, zamestnanosti,
konkurencieschopnosti a sociálnej súdržnosti.
Tzv. fiskálna zmluva ustanovuje najmä pravidlo o vyrovnanom, resp. prebytkovom rozpočte,
zakotvuje automatický mechanizmus na zavedenie nevyhnutných korekčných opatrení, nepripúšťa
kumuláciu dlhov mimo účtu verejnej správy a zakotvuje záväzok znižovať celkový dlh verejnej správy.
Zavádza sa povinnosť podávať predbežné správy o plánoch emisií a dlhopisov.
Čo sa týka pravidla vyrovnaného rozpočtu, monitorovanie sa bude vykonávať prostredníctvom
vopred stanovených , pre každý štát špecificky stanovených, strednodobých cieľov a konvergenčných
kalendárov. Posúdenie dodržiavania stanovených povinností prináleží Súdnemu dvoru Európskej únie.
Súdny dvor Európskej únie získal právomoc uložiť členskému štátu, ktorý nevyhovel niektorému z jeho
rozhodnutí, paušálnu pokutu alebo penále.
Fiskálna zmluva ustanovuje, že:
- Pravidlo vyrovnaného alebo prebytkového rozpočtu je dodržané ak ročné štrukturálne saldo verejnej
správy nepresahuje špecifický strednodobý cieľ pre príslušnú krajinu, ktorý je vymedzený
v revidovanom Pakte stability a rastu, pričom dolná hranica štrukturálneho deficitu je 0,5% hrubého
domáceho produktu v trhových cenách. Časový rámec tohto približovania navrhne Európska komisia,
9
pričom zohľadní riziká jednotlivých krajín v súvislosti s udržateľnosťou.
- Ak je pomer dlhu verejnej správy k hrubému domácemu produktu v trhových cenách výrazne nižší ako
60%,a ak v súvislosti s dlhodobou udržateľnosťou verejnej správy verejných financií existujú nízke
riziká, môže dolná hranica štrukturálneho cieľa dosiahnuť štrukturálny deficit najviac 1% hrubého
10
domáceho produktu v trhových cenách
- O porušení nadmerného deficitu pre porušenie dlhového kritéria sa rozhodne v súlade s postupom
11
stanoveným v článku 126 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
Ustanovenia sú natoľko dôležité, že hlavy štátov, resp. predsedovia vlád členských štátov EÚ sa
ich budú snažiť v čo najkratšom čase inkorporovať do textu zmlúv, na ktorých je založená Európska
únia.
3.2

Prijatie zákona o rozpočtovej zodpovednosti

Dňa 1. marca 2012 nadobudol účinnosť ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej
zodpovednosti. Jeho poslaním je „dosiahnuť dlhodobú udržateľnosť hospodárenia Slovenskej republiky,
posilniť transparentnosť a efektívnosť vynakladania verejných prostriedkov a v snahe podporiť dlhodobú
8
K tomu pozri: CAKOCIOVA, K. O niektorých právnych aspektoch štátneho dlhu a štátnych záruk IN: Aktuálne teoretické
a legislatívne otázky slovenského práva: Zborník vedeckých príspevkov z II. Vedeckej konferencie v rámci Vedecko-pedagogických
dní Právnickej fakulty v Košiciach. Košice: Právnická fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, 2002. S. 51 – 56. ISBN 80-7097500-8.
9
Článok 3, pís. b) Zmluva o stabilite, koordinácii a riadení v Hospodárskej a menovej únii.
10
Článok 3, pís. d) Zmluva o stabilite, koordinácii a riadení v Hospodárskej a menovej únii.
11
Článok 4 Zmluva o stabilite, koordinácii a riadení v Hospodárskej a menovej únii.
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konkurencieschopnosť Slovenskej republiky s prihliadnutím na požiadavku ekonomickej a sociálnej
spravodlivosti a solidarity medzi súčasnými a budúcimi generáciami upravuje zriadenie a pôsobnosť
Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, pravidlá rozpočtovej zodpovednosti a pravidlá rozpočtovej
12
transparentnosti.“
Dlhodobá udržateľnosť je legislatívnym pojmom, pod ktorým rozumieme dosiahnutie takého
stavu hospodárenia Slovenskej republiky, v ktorom saldo rozpočtu verejnej správy a dlh verejnej správy
zabezpečujú, že ani očakávaná zmena príjmov verejnej správy a výdavkov verejnej správy podľa
základného scenára v najbližších 50 rokoch nespôsobí nárast dlhu verejnej správy nad horný limit dlhu
13
verejnej správy.
Rada pre rozpočtovú zodpovednosť predstavuje nezávislý orgán, ktorý bude monitorovať
a hodnotiť vývoj hospodárenia Slovenskej republiky a hodnotiť plnenie rozpočtovej zodpovednosti.
Rada má troch členov, z ktorých jeden z nich je zároveň predsedom rady. Všetkých troch volí
a odvoláva na sedemročné volebné obdobie Národná rada Slovenskej republiky, avšak s týmito
odchýlkami:
predsedu rady navrhuje vláda, následne musí byť zvolený trojpätinovou väčšinou hlasov
poslancov,
druhého člena rady navrhuje prezident, volený je národnou radou nadpolovičnou väčšinou
hlasov prítomných poslancov,
tretieho člena rady navrhuje guvernér Národnej banky Slovenska, volený je taktiež
nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných poslancov národnej rady.
14

Rada plní ex lege najmä tieto funkcie:
vypracováva a zverejňuje správu o dlhodobej udržateľnosti, vrátane základného scenára
a určenia ukazovateľa dlhodobej udržateľnosti,
vypracováva a predkladá na rokovanie národnej rady správu o hodnotení plnenia pravidiel
rozpočtovej zodpovednosti a pravidiel rozpočtovej transparentnosti,
vypracováva a zverejňuje z vlastného podnetu stanovisko k legislatívnym návrhom
predkladaným na rokovanie národnej rady hlavne z hľadiska dopadov na rozpočet
verejnej správy a dlhodobú udržateľnosť.
Zákon predpokladá fungovanie dvoch výborov:
Výbor pre daňové prognózy - ako poradný orgán ministra financií, ktorý dvakrát ročne
vypracúva daňové a odvodové prognózy,
Výbor pre makroekonomické prognózy- ako poradný orgán ministra financií, ktorý dvakrát
ročne vypracúva prognózy vývoja makroekonomiky.

-

Zákon ustanovuje maximálny limit dlhu verejnej správy, resp. tzv. výdavkový strop vo výške 50%
podielu na hrubom domácom produkte. Limit zohľadňuje multifaktorálne vplyvy- najmä hospodársky
cyklus či daňové výdavky. Do limitu nespadajú prostriedky Európskej únie, výdavky štátneho rozpočtu
na odvody do rozpočtu Európskej únie a výdavky na správu dlhu. Do úvahy nie sú brané ani
jednorazové vplyvy.
Výdavkový strop vo výške 50% je maximálnym možným limitom, pričom cieľom je postupne
výšku dlhu znižovať. Preto zákon stanovuje postupy, ktoré spočívajú v znížení verejného dlhu
v závislosti od toho, aký vysoký je verejný dlh. Krajným riešením je postup, kedy kumulatívne:
vláda predloží na rokovanie národnej rady návrhy na zníženie dlhu,
za podmienok stanoveným spôsobom sa znížia platy členov vlády,
ministerstvo financií bude viazať zákonom stanoveným spôsobom určitý objem prostriedkov,
zablokuje sa poskytovanie prostriedkov z rezerv predsedu vlády a vlády,
sprísnia sa pravidlá pre nový návrh rozpočtu verejnej správy,
vláda požiada národnú radu o vyslovenie dôvery.
Transparentnosť sa má zabezpečiť aj prísnejšími podmienkami zverejňovania údajov.
4

ZÁVER

Štátny rozpočet je základný ústredný finančný plán štátu schvaľovaný v osobitnom konaní na
rozpočtové obdobie vo forme zákona, prostredníctvom ktorého sa nenávratným spôsobom vytvára
a rozdeľuje celoštátny fond peňažných prostriedkov a ktorým dochádza k úhrade štátnych potrieb. Jeho
pojem, podstata či funkcie sú predmetom permanentného záujmu právnej vedy.
12
13
14

Článok 1, ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti.
Článok 2 pís. a) ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti.
Článok 4 ods. 1 ústavný zákon č.493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti.
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Inštitútu štátneho rozpočtu sa venuje permanentná pozornosť, či už v právnom, ekonomickom
alebo politickom kontexte. Súčasný stav verejných financií v Slovenskej republike si vynútil prijatie
prísnejších pravidiel v rozpočtovej politike- ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej
zodpovednosti.
Smerom k ozdraveniu verejných financií sa formálne vydala drvivá väčšina európskych štátov,
a to ratifikáciou fiskálnej zmluvy. Tá stanovuje mechanizmy , ktoré majú zabezpečiť stav zdravých
a udržateľných verejných financií. Korekčný mechanizmus by mal upraviť odchýlky od strednodobého
cieľa alebo spôsob úpravy vrátane ich kumulovaného vplyvu na dynamiku verejného dlhu.
Prísnejšie pravidlá rozpočtovania si Slovenská republika stanovila na sklonku roku 2011
s účinnosťou od prvého marca tohto roka. Ako sa podarí Slovenskej republike plniť záväzky, to ukáže
čas. Legislatívne zmeny sa dejú na pozadí politických zmien v štáte. Je preto veľký predpoklad, že
zmeny v oblasti riadenia verejných financií budú vnímane predovšetkým aj v politickom kontexte.
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ZAMEDZENIE DVOJITÉHO ZDANENIA
Viera Krajčová
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Dvojité zdaňovanie predstavuje problém pre rozvoj nie len vnútorného trhu, ale je brzdou
podnikania na medzinárodnej úrovni a odrádza podniky od investovania v iných krajinách. Zamedzenie
dvojitého zdanenia teda predstavuje veľmi významný inštitút nie len z pohľadu jednotlivých subjektov,
ktoré podliehajú zdaňovaniu, ale aj z pohľadu štátov, ktoré týmto spôsobom podporujú podnikanie
a investovanie a teda aj rozvoj medzinárodného trhu.
Kľúčové slová: zdaňovanie, zamedzenie, bilaterálne zmluvy, podnikanie, metódy zamedzenia.
Abstract: Double taxation is a problem not only for the development of the internal market, but it is also
a brake for business on international level and discourages companies from investing in other countries.
Elimination of double taxation is therefore very important institution not only in terms of entities that are
subject to taxation, but also in terms of states in a way that supports business and investment and thus
the development of the international market.
Key words: taxation, avoidance, bilateral contracts, business, methods of prevention.
1.

Úvod

V súčasnosti sa hospodárske aktivity a záujmy fyzických a právnických osôb neuskutočňujú iba
na území jedného štátu, ale nadobúdajú čoraz väčší medzinárodný význam. Tieto osoby dosahujú
príjem, resp. vlastnia majetok aj na území štátov, ktorých nie sú rezidentmi. Dosiahnutý príjem však
nemusia investovať v štáte, v ktorom ho dosiahli. Je teda logické, že vzrastá potreba na úpravu
daňových povinností nielen osôb, ktoré sú rezidentmi konkrétneho štátu, ale aj na úpravu daňových
povinností osôb, ktoré na území štátu dosahujú príjem, resp. vlastnia majetok. „Vzťah daňovníka
k štátnemu územiu, ktorý je podmienkou vzniku daňovej povinnosti, sa označuje ako daňová
príslušnosť (daňový domicil). Ide o vzťah subjektívny, ktorý je založený na skutočnosti, že príslušná
osoba má na území štátu bydlisko, sídlo, vedenie, prevádzkareň a pod.“1 Na základe uvedeného
môžeme hovoriť o daňovej povinnosti rezidentov, teda osôb, ktoré majú na území štátu daňový domicil
a nerezidentov, ktorí na území štátu daňový domicil nemajú, avšak dosahujú tu príjem. Rozdelenie na
daňových rezidentov a nerezidentov rozhoduje aj o rozsahu daňovej povinnosti subjektov v konkrétnom
štáte. Rezidenti, resp. daňový tuzemci podliehajú neobmedzenej daňovej povinnosti a teda sú
zdaňované všetky ich celosvetové príjmy. Nerezidenti podliehajú obmedzenej daňovej povinnosti, ktorá
sa vzťahuje iba na príjmy dosiahnuté v tuzemsku. Rôznorodosť a nejednotnosť úprav daňových
povinnosti rezidentov a nerezidentov v jednotlivých štátoch spôsobuje, že príjem jednej osoby bude
zdanený jednak v štáte, v ktorom bol dosiahnutý a jednak v štáte, v ktorom je táto daňovým rezidentom
z titulu zdaňovania jej celosvetových príjmov. V takomto prípade dochádza k situácii, že ten istý príjem
bude zdanený dvakrát. „Dvojité zdanenie nastáva vtedy, keď tá istá hospodárska skutočnosť sa
súčasne zdaňuje u toho istého daňovníka niekoľkými daňami súčasne a naraz.“2 Dvojité zdanenie je
vážna prekážka pre cezhraničné aktivity, ktorá bráni efektívnemu fungovaniu jednotného trhu a má
negatívny ekonomický vplyv na zamestnanosť a investície. Dvojité zdanenie odrádza od investovania
a ohrozuje konkurencieschopnosť.
2.

Dvojité zdanenie

Dvojité zdanenie je možné rozdeliť na vnútroštátne a medzinárodné. Vnútroštátne dvojité
zdanenie nastáva na území jedného štátu. Ide o situáciu, keď vnútroštátne predpisy jedného štátu
spôsobia stav, kedy je určitý príjem, majetok, dôchodok, resp. ten istý predmet dane zdanený dvakrát.
„Typickým príkladom takéhoto zdanenia je zdanenie podielov na zisku, kedy bol zisk spoločnosti
najskôr zdanený na úrovni samotnej spoločnosti a potom, pokiaľ sa zisk po zdanení rozdelil (dividendy,
podiely na zisku), bol znovu zdanený na úrovni jednotlivých akcionárov, spoločníkov.“3 Na Slovensku
je napríklad takéto dvojité zdanenie príjmov priamo vylúčené v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani
1
2
3

Grúň, Ľ.: Dane včera, dnes a zajtra, s. 278
Funk: Finanční věda I. díl, Praha 1929, s. 71 In. Grúň, Ľ.: Dane včera, dnes a zajtra, s. 278
Brnová M., Medzinárodné daňové vzťahy a SR v odbore daní z príjmov a z majetku, s. 17

- 410 -

z príjmov napríklad v ustanovení § 3 ods. 2, písm. c ): „Predmetom dane nie je podiel na zisku
(dividenda) vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva, určeného na rozdelenie osobám,
ktoré sa podieľajú na ich základnom imaní alebo členom štatutárneho a dozorného orgánu tejto
obchodnej spoločnosti alebo družstva, aj keď sú zamestnancami tejto obchodnej spoločnosti alebo
družstva, vyrovnací podiel, podiel na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti alebo družstva
a podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému spoločníkovi okrem podielu na výsledku podnikania
vyplácaného tichému spoločníkovi verejnej obchodnej spoločnosti, podielu na zisku spoločníka verejnej
obchodnej spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti a okrem podielu spoločníka verejnej
obchodnej spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti na likvidačnom zostatku pri likvidácii
spoločnosti a vyrovnacieho podielu pri zániku účasti spoločníka vo verejnej obchodnej spoločnosti
alebo pri zániku účasti komplementára v komanditnej spoločnosti; za obchodnú spoločnosť alebo
družstvo sa považuje aj obdobná obchodná spoločnosť alebo družstvo so sídlom v zahraničí.“
Pokiaľ ide o medzinárodné dvojité zdaňovanie, ako už bolo uvedené vyššie, toto vzniká
v prípade, ak fyzická alebo právnická osoba, ktorá je rezidentom jedného štátu, poberá zdaniteľné
príjmy zo zdrojov v inom štáte. Príjem bude jednak podliehať zdaneniu z dôvodu rezidencie konkrétnej
osoby ako jej celosvetový príjem a jednak z dôvodu vzniku tohto príjmu v inom štáte ako je štát
rezidencie. Ide teda o dôsledok nejednotnej úpravy daňových povinností v jednotlivých štátoch.
Okrem rozdelenia dvojitého zdanenia na vnútroštátne a medzinárodné, môžeme hovoriť aj
o dvojitom zdanení ekonomickom a dvojitom zdanení právnom. Podľa odbornej literatúry k
ekonomickému dvojitému zdaneniu dochádza za situácie „když různé státy uvalují daň na různé
poplatníky, ale na zákaldě stejného předmětu zdanění.“4 Dochádza k nemu v prípade, keď daňové
úrady rôznych štátov zdaňujú rovnaký zisk, prípadne príjem, ale zdaňujú ho v rukách rôznych
daňovníkov. Typickým príkladom takéhoto zdanenia je zdanenie dividend pri ich vyplácaní akcionárom
zo zahraničia. Ako už bolo spomenuté, spoločnosť, ktorá dividendy vypláca ich vypláca zo svojho
čistého zisku po odvedení dane z príjmu. U príjemcu sú však dividendy opäť zahrnuté do základu dane
ako príjem a zdanené daňou z príjmu znova. Ďalším príkladom „môže byť rozdielne posúdenie platieb
za licenciu medzi dvomi podnikmi nadnárodnej spoločnosti v prípade, že daňová jurisdikcia, ktorá
zdaňuje príjemcov tejto platby, ju považuje za zdaniteľný licenčný poplatok, zatiaľ čo jurisdikcia
platiaceho podniku na ňu hľadí ako na platbu z kapitálového majetku, čo znamená bez možnosti
uplatniť akýkoľvek daňový náklad.“5 K právnemu dvojitému zdaňovaniu dochádza v prípade, ak dva
štáty zdaňujú tú istú osobu, toho istého daňovníka, rovnaký predmet zdanenia. Ide teda o už uvedený
prípad medzinárodného dvojitého zdanenia, kedy sa zdaňuje jednak príjem v mieste, kde bol
dosiahnutý, ako aj celosvetový príjem, bez ohľadu na miesto jeho dosiahnutia.
3.

Dôsledky dvojitého zdanenia a nástroje na jeho odstránenie

„Dvojité zdanenie spôsobuje právnu neistotu a obmedzuje hospodársku činnosť občanov
a podnikov. V dôsledku toho dochádza k vyššiemu celkovému daňovému zaťaženiu, vážnemu
zmenšeniu blahobytu a zbytočne vysokej administratívnej záťaži, čo má negatívny vplyv na investície
a fungovanie jednotného trhu, čím sa na druhej strane oslabuje konkurencieschopnosť a znižuje
zamestnanosť.“6 Nadmerné daňové zaťaženie je brzdou rozširovania vedeckých a technických
poznatkov a uplatňovania nových výrobných metód. Tým negatívne pôsobí na rozvoj medzinárodnej
hospodárskej spolupráce a efektívnosť národného hospodárstva. Zo širšieho pohľadu negatívne pôsobí
aj na rozvoj širšie vnímaných hospodárskych a kultúrnych stykov. Už niekoľko desaťročí sa preto vyvíja
úsilie o zamedzenie vplyvu tohto faktora.7 Dvojité zdanenie môže výrazne znížiť príjmy a tým aj znižuje
záujem o ďalšiu hospodársku činnosť a podnikanie fyzických a právnických osôb. Je teda dôležité, nie
len z pohľadu povinných subjektov, ale aj z pohľadu jednotlivých štátov zamedziť dvojité zdanenie a tým
motivovať subjekty k ďalšej hospodárskej aktivite.
Súčasná úprava dvojitého zdanenia je obmedzená na bilaterálne zmluvy medzi krajinami a Doho
vor 90/436/EHS o zamedzení dvojitého zdanenia v súvislosti s úpravou prevodov ziskov medzi spojený
mi podnikmi.
Komisia je presvedčená, že je potrebné prijať opatrenia na definitívne vyriešenie problémov
s dvojitým zdanením v EÚ spôsobom, ktorý presahuje rámec riešení obsiahnutých v dvojstranných
daňových dohodách. Komisia v súčasnosti skúma problémy, ktorým čelia osoby a spoločnosti, keď sa
ich príjem, zisky a kapitálové výnosy zdaňujú vo viac ako jednom členskom štáte. Tieto problémy
s dvojitým zdanením sa Komisia rozhodla podrobnejšie posúdiť v oznámení, ktoré prijala v roku 2011
s cieľom predložiť ho v roku 2012 na základe hodnotenia vplyvu možné riešenia, ako je napríklad
4

Rylová, Z. Mezinárodní dvojí zdanění 2007. Olomouc: Anag, 2006, s. 11
Brnová M.: Medzinárodné daňové vzťahy a SR v odbore daní z príjmov a z majetku s 17.
Oznámenie KOM (2010) 769
7
Grúň, Ľ.: Dane včera, dnes a zajtra, s. 280
5
6
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8

záväzný mechanizmus riešenia sporov, ako navrhuje v najnovšej Montiho správe , s cieľom odstrániť
9

nedostatky dvojstranných dohôd členských štátov o dvojitom zdanení príjmov a kapitálu.
3.1

Bilaterálne zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia
Jedným z riešení, v súčasnosti najvyužívanejším, je uzatváranie zmlúv o zamedzení dvojitého
zdanenia. Slovenská republika má v súčasnosti (k 19.12.2011) uzavretých 65 zmlúv o zamedzení
dvojitého zdanenia.
Štáty sa podpisom zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia zaväzujú vzdať sa práva na
zaplatenie dane, v prípade ak nastanú zmluvou predpokladané okolnosti. Dane sa tak rozdeľujú medzi
štáty na základe kritéria určeného v zmluve. „Rozhodujúce ustanovenia týchto zmlúv majú teda kolízny
charakter, pretože zakotvujú pravidlo, ktorý zo zmluvných štátov je oprávnený požadovať platenie dane.
Zmluvy na zamedzenie dvojitého zdanenia teda nenahrádzajú vnútroštátne daňové zákonodarstvo,
pretože právo požadovať platenie dane sa môže opierať iba o ustanovenia vnútroštátneho dňového
zákona. Ak určitý príjem alebo majetok nepodlieha podľa vnútroštátneho daňového zákona zdaneniu,
v tom štáte takýto príjem nemožno zdaniť ani vtedy, ak by to umožňovala zmluva o zamedzení
10
dvojitého zdanenia.“
Štáty uzatvárajú zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia na základe modelových zmlúv
11
o zamedzení dvojitého zdanenia OECD alebo OSN. Pokiaľ ide o modelovú zmluvu OECD , táto
obsahuje sedem kapitol skladajúcich sa z 31 článkov. V zmluve sa nachádzajú jednak ustanovenia
o predmete zmluvy (kapitola I), definovanie pojmov (kapitola II), kapitoly ohľadom zdaňovania príjmov
(kapitola III) a kapitálu (kapitola IV), metódy eliminácie dvojitého zdanenia (kapitola V), špeciálne
ustanovenia (kapitola VI) a záverečné ustanovenia (kapitola VII). Medzi najdôležitejšie ustanovenia
môžeme teda zaradiť práve kapitolu V upravujúcu metódy eliminácie dvojitého zdanenia. Uvedená
kapitola pozostáva z dvoch článkov 23 A a 23 B, z ktorých každý obsahuje určitú metódu zamedzenia
dvojitého zdanenia. Článok 23 A upravuje metódu exempcie, teda metódu vyňatia. Podľa uvedeného
článku musí štát, v ktorom určitá osoba dosiahla príjem alebo tu vlastní kapitál podľa tejto zmluvy, ktorý
môže byť zdanení druhým zmluvným štátom, vyňať tento príjem z dane (zo základu dane). V prípade
dosiahnutia príjmu v jednom zmluvnom štáte, ktorý môže byť zdanený v druhom zmluvnom štáte,
umožní prvý zmienený štát odpočítať od dane z príjmu rezidenta sumu rovnajúcu sa zaplatenej dani
v druhom zmluvnom štáte.
Podľa článku 23 B: Ak rezident jedného zmluvného štátu poberá príjmy alebo vlastní majetok,
ktorý môže byť v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy zdanený v druhom zmluvnom
štáte, skôr uvedený štát povolí
a) znížiť daň z príjmov tohto rezidenta o sumu rovnajúcu sa dani z príjmov zaplatenej v tomto
druhom štáte,
b) znížiť daň z majetku tohto rezidenta o sumu rovnajúcu sa dani z majetku zaplatenej
v tomto druhom štáte.
Suma, o ktorú sa daň zníži, však v žiadnom prípade nepresiahne tú časť dane z príjmov alebo
dane z majetku vypočítanej pred jej znížením, ktorá pomerne pripadá, podľa toho, o aký prípad ide, na
príjmy
alebo
majetok,
ktorý
sa
môže
zdaniť
v tomto
druhom
štáte.
2. Ak v súlade s ktorýmkoľvek ustanovením tejto zmluvy príjmy, ktoré poberá, alebo majetok, ktorý
vlastní rezident jedného zmluvného štátu, sú oslobodené od dane v tomto štáte, tento štát napriek tomu
môže pri vypočítaní sumy dane na zvyšné príjmy alebo majetok tohto rezidenta vziať do úvahy tieto
oslobodené príjmy alebo majetok.
3.2
Dohovor 90/436/EHS o zamedzení dvojitého zdanenia v súvislosti s úpravou prevodov
ziskov medzi spojenými podnikmi
Tento dohovor je uplatňovaný ak sú zisky, ktoré sú zahrnuté do ziskov podniku zmluvného
štátu, na účely zdanenia rovnako zahrnuté alebo je rovnako pravdepodobné, že budú zahrnuté do
ziskov podniku iného zmluvného štátu na základe toho, že nižšie uvedené zásady (ustanovené v článku
4 Dohovoru) uplatňované buď priamo alebo v príslušných ustanoveniach právnych predpisov
12
dotknutého štátu neboli dodržiavané.
Pri vykonávaní tohto dohovoru sa dodržiavajú tieto zásady:
Ak:

8

http://ec.europa.eu/bepa/pdf/monti_report_final_10_05_2010_en.pdf
Oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru_KOM (2010) 769
Grúň, Ľ.: Dane včera, dnes a zajtra s. 281
11
http://www.oecd.org/dataoecd/52/34/1914467.pdf
12
Článok 1 ods. 1 Dohovoru 90/436/EHS
9

10
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a)

sa podnik zmluvného štátu priamo alebo nepriamo podieľa na vedení, kontrole alebo kapitáli
podniku iného zmluvného štátu, alebo
b) sa rovnaké osoby priamo alebo nepriamo podieľajú na vedení, kontrole alebo kapitáli podniku
jedného zmluvného štátu a podniku druhého zmluvného štátu,
A V OBOCH PRÍPADOCH SÚ DANÉ ALEBO ULOŽENÉ PODMIENKY MEDZI TÝMITO DVOMA
PODNIKMI V ICH OBCHODNÝCH ALEBO FINANČNÝCH VZŤAHOCH, KTORÉ SA LÍŠIA OD
PODMIENOK, KTORÉ BY BOLI DANÉ MEDZI NEZÁVISLÝMI PODNIKMI, POTOM AKÉKOĽVEK
ZISKY, KTORÉ BY PRI NEEXISTENCII TÝCHTO PODMIENOK VZNIKLI JEDNÉMU Z TÝCHTO
PODNIKOV, ALE Z DÔVODU TÝCHTO PODMIENOK NEVZNIKLI, MOŽNO ZAHRNÚŤ DO ZISKOV
TOHO PODNIKU A PRÍSLUŠNE ZDANIŤ.
Ak podnik zmluvného štátu podniká v druhom zmluvnom štáte prostredníctvom stálej
prevádzkarne, ktorá sa na území tohto štátu nachádza, zisky, ktoré by mohol očakávať, ak by sa
jednalo o odlišný alebo samostatný podnik, ktorý vykonáva rovnaké alebo podobné činnosti za
rovnakých alebo podobných podmienok a s uvedeným podnikom, ktorému patrí táto stála
13
prevádzkareň, obchoduje úplne nezávisle, sa pripíšu tejto stálej prevádzkarni.
V prípade, ak by mal podnik pocit, že boli porušené pravidlá, ustanovené v článku štyri
Dohovoru, môže sa obrátiť na príslušný orgán členského štátu. Ak orgán preukáže, že podanie je
opodstatnené a ak sám nedokáže dospieť k uspokojivému riešeniu, príslušný orgán sa bude usilovať o
vyriešenie prípadu vzájomnou dohodou s príslušným orgánom druhého dotknutého zmluvného štátu s
14
cieľom zabrániť dvojitému zdaneniu.
V prípade neúspešnosti uvedeného postupu sú štáty povinné
zriadiť poradnú komisia, ktorá má za úlohu zaujať svoje stanovisko k zamedzeniu dvojitého zdanenia
v určitom konkrétnom prípade. Poradná komisia poskytne svoje stanovisko najneskôr šesť mesiacov
odo dňa, kedy jej bola vec postúpená. Príslušné orgány, ktoré sú účastníkmi konania uvedeného v
článku 7, konajúc spoločným súhlasom na základe článku 4, prijmú rozhodnutie, ktoré zamedzí
dvojitému zdaneniu, do šiestich mesiacov odo dňa, kedy poradná komisia vydala svoje stanovisko.
Príslušné orgány môžu vydať rozhodnutie, ktoré sa líši od stanoviska poradnej komisie. Ak nedospejú k
dohode, sú povinní konať v súlade s týmto stanoviskom.
Na účely tohto dohovoru sa dvojité zdanenie ziskov považuje za zamedzené ak:
a) sú zisky zahrnuté do výpočtu zdaniteľných ziskov iba v jednom štáte; alebo
b) daň, ktorú možno vymerať z týchto ziskov v jednom štáte, sa zníži o čiastku rovnajúcu sa dani,
15
ktorú z týchto ziskov možno vymerať v druhom štáte.
3.3
Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu
a sociálnemu výboru – Dvojité zdanenie na jednotnom trhu
Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) v celom rade stanovísk zdôraznil význam
odstránenia dvojitého zdanenia. EHSV je tiež toho názoru, že odstránenie dvojitého zdanenia by sa
malo vykonať spôsobom, ktorý je úmerný požadovanému cieľu a rešpektuje fiškálnu suverenitu
jednotlivých členských štátov.
Problémy vyplývajúce z dvojitého zdanenia majú nepomerne väčší vplyv na fyzické osoby a malé
a stredné podniky, ktoré spravidla nemajú prostriedky na riešenie takýchto problémov. Opatrenia, ktoré
sa zaoberajú dvojitým zdanením občanov by mali obsahovať aj riešenia pre fyzické osoby a malé
a stredné podniky. EHSV sa vo svojom oznámení zaoberá tiež zriadením Fóra EÚ pre dvojité zdanenie.
Navrhuje aby sa fórum považovalo za prvý krok smerom k vytvoreniu monitorovacieho strediska
Komisie EÚ, ktoré EHSV už v minulosti odporúčal ako prostriedok na odstránenie cezhraničných
16
prekážok pre občanov . EHSV tiež podporuje vypracovanie kódexu správania, ktorý umožní spoločné
pochopenie a uplatňovanie daňových pojmov v jednotlivých členských štátoch, aby sa zabránilo
dvojitému zdaneniu, a obmedziť prípady neplatnosti zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia. Tým sa
17
zasa predíde aj žiadostiam o arbitráž.
Zosúladenie zdaňovania má byť tiež prostriedkom na zabezpečenie stabilnejšieho rámca
hospodárskej politiky v eurozóne. Význam odstránenia cezhraničných prekážok pre občanov EÚ, ako aj
daňovej administratívnej záťaže pre právnické osoby predstavuje aj naplnenie Aktu o jednotnom trhu.
Tento problém je v súčasnosti riešený aj návrhom Komisie na vytvorenie spoločného konsolidovaného
18
základu dane z príjmov právnických osôb (CCCTB) . Okrem už existujúcich návrhov a prostriedkov na
odstránenie dvojitého zdanenia ako napr. smernica o materských a dcérskych spoločnostiach,
smernice o výplate úrokov a licenčných poplatkov, arbitrážneho dohovoru, Spoločného fóra pre
13
14
15

Článok 4 Dohovoru 90/436/EHS
Článok 6 Dohovoru 90/436/EHS
Článok 14 Dohovoru 90/436/EHS
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transferové oceňovanie, odporúčaní týkajúcich sa postupov úľavy na zrážkovej dani a návrhu
19
spoločného konsolidovaného základu dane z príjmov právnických osôb (CCCTB), komisia uvádza aj
nasledovné možné riešenia:
− posilnenie existujúcich nástrojov, najmä pokiaľ ide o smernicu o výplate úrokov
a licenčných poplatkov. Komisia navrhla prepracovanie smernice súčasne
s COM(2011) 712, pričom ako riešenie navrhla zrážkovú daň ako spôsob obmedzenia
dvojitého zdanenia pri takýchto platbách. EHSV v súčasnosti pripravuje stanovisko
20
k prepracovanej smernici ;

−

−

−

rozšírenie pokrytia a rozsahu zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia, pokiaľ ide o použitie
trojuholníkových riešení a spôsob posudzovania subjektov a daní, na ktoré sa nevzťahujú
zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia v rámci EÚ, spolu s návrhom na rozšírenie
dialógu medzi členskými štátmi v prípade sporov;
kroky, ktorými sa má dospieť k jednotnejšiemu výkladu a uplatňovaniu ustanovení zmlúv
o zamedzení dvojitého zdanenia medzi členskými štátmi, čo sa týka možného vytvorenia
Fóra EÚ pre dvojité zdanenie, ktoré vypracuje kódex správania pri zdaňovaní, ktorým sa
budú riešiť spory pri interpretácii pojmov uvedených v zmluvách o zamedzení dvojitého
zdanenia, uplatňovaných medzi členskými štátmi.
Komisia v snahe riešiť neexistenciu všeobecne záväzného mechanizmu urovnania sporov
navrhuje riešenie uvedené v najnovšej verzii článku 25 modelovej zmluvy OECD
o zdaňovaní (z roku 2008), ktorým sa odkazuje na postup vzájomnej dohody so záväzným
21
postupom na riešenie sporov pre všetky nevyriešené prípady dvojitého zdanenia.
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NEKALÁ SÚŤAŽ V PRAXI BÁNK (?)
Ľubomír Čunderlík, Petronela Luprichová
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Abstrakt: Cieľom príspevku je analyzovať osobitnú obchodnú činnosť banky, ktorou je distribúcia
cenných papierov podielových fondov kolektívneho investovania. Predmetné konanie bude
posudzované z pohľadu verejného práva a z pohľadu súkromného práva. Súkromno-právna analýza je
zameraná na skúmanie naplnenia znakov skutkovej podstaty nekalej súťaže. Možno tak hovoriť o novej
nepomenovanej skutkovej podstate nekalej súťaže.
Kľúčové slová: Kolektívne investovanie, banka, verejno-právna úprava, súkromno-právna úprava,
nekalá súťaž, konanie v hospodárskej súťaži, dobré mravy súťaže, spôsobilosť privodiť ujmu.
Abstract: The goal of this article is to analyze specific business of banks, which is a distribution of
securities of mutual funds collective investment schemes. These proceedings will be evaluated in terms
of public law and private law perspective. Private law analysis is focused on exploring fulfilment of the
merits of unfair competition. Perhaps it is a new unnamed merit of unfair competition.
Key words: Collective investment, bank, public law regulation, private law regulation, unfair
competition, to compete, good manners of competition, to harm.
1

ÚVOD

Predmetom posudzovania príspevku bude skúmanie špecifickej obchodnej činnosti, ktorú
vykonávajú komerčné banky pre iné subjekty práva (zväčša svoje dcérske spoločnosti), ktorými sú
správcovské spoločnosti kolektívneho investovania. Zámerom je priblížiť toto konanie a predostrieť jeho
analýzu z dvoch aspektov – verejnoprávneho a súkromnoprávneho aspektu špecifického konania banky
v rámci jej obchodnej činnosti. Týmto konaním je distribúcia podielových listov emitovaných za účelom
akumulácie majetku v podielových fondoch spravovaných správcovskými spoločnosťami. Podielové
listy sú produktmi kolektívneho investovania, v zmysle platnej právnej úpravy sú jedným z druhov
1
cenných papierov a spadajú pod právny režim zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní
2

(ďalej ako „zákon o kolektívnom investovaní“ alebo „zákon č. 203/2011 Z. z.“). Podľa rôznych kritérií
triedenia cenných papierov ich môžeme označiť najmä ako cenné papiere investičné, resp. kapitálové
3
(miesto obchodovania cenného papiera), podielnícke (rozlíšenie podľa druhu práv cenného papiera)
4

alebo majetkové (investor získava právo podieľať sa na majetku emitujúceho subjektu) atď. Z hľadiska
nášho skúmania je zaradenie podielových listov podľa jednotlivých kritérií bezpredmetné.
2

VEREJNO-PRÁVNA REGULÁCIA KONANIA BANKY

Kolektívne investovanie je de lege lata podnikanie správcovských spoločností, ktorého
predmetom je zhromažďovanie peňažných prostriedkov od investorov, s cieľom investovať v súlade
s určenou investičnou politikou na základe princípu rozloženia rizika v prospech osôb, ktorých peňažné
prostriedky boli zhromaždené (cit. § 2 ods. 1 zákona č. 203/2011 Z. z.). Možno ho vykonávať buď
vytváraním podielových fondov (predajom ich podielových listov) alebo zhromažďovaním peňažných
prostriedkov prostredníctvom ponuky cenných papierov (prevoditeľných cenných papierov, ktoré sú
obdobou našich podielových listov) zahraničných subjektov kolektívneho investovania (cit. § 2 ods. 2
zákona č 203/2011 Z. z.). Zjednodušene môžeme tvrdiť, že ide o odplatnú profesionálnu správu
1
Podľa ustanovenia § 2 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“) je cenným
papierom peniazmi oceniteľný zápis v zákonom ustanovenej podobe a forme, s ktorým sú spojené práva podľa tohto zákona a práva
podľa osobitných zákonov, najmä oprávnenie požadovať určité majetkové plnenie alebo vykonávať určité práva voči zákonom
určeným osobám. Ako jeden z druhov cenných papierov podielové listy uvádza ustanovenie § 2 ods. 2 písm. c) zákona o cenných
papieroch.
2
Účinný od 1. júla 2011. Jeho predchodcom bol zákon č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
3
KOTÁSEK, J., PIHERA, V., POKORNÁ, J., RABAN, P., VÍTEK, J. Kurs obchodního práva. Právo cenných papírů, s. 60-61
4
HORNIAKOVÁ, Ľ. – ČUNDERLÍK, Ľ. Finančný trh, s. 122.
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cudzích aktív (asset management). Týmto profesionálom je správcovská spoločnosť, ktorá je akciovou
spoločnosťou založenou na účel podnikania so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorej
predmetom činnosti je vytváranie a spravovanie podielových fondov alebo európskych fondov na
základe povolenia na činnosť správcovskej spoločnosti udeleného Národnou bankou Slovenska (cit. §
27 ods. 1 zákona č. 203/2011 Z. z.). Správou, resp. spravovaním podielových fondov je aj distribúcia
podielových listov a propagácia podielových fondov (§ 27 ods. 2 písm. c) zákona č. 203/2011 Z. z.).
Vzhľadom na skutočnosť, že správcovské spoločnosti sú skôr malými obchodnými spoločnosťami (v
5
zmysle personálneho substrátu a siete obchodných prevádzok , nie však zo stránky kapitálovej
vybavenosti), zvýšené náklady spojené so zriaďovaním a existenciou ich obchodných prevádzok a
frekventovanú previazanosť s inými väčšími obchodnými spoločnosťami prostredníctvom mechanizmu
majetkovej účasti, resp. širšie kontroly, majú možnosť využívať na distribúciu podielových listov aj iné
6
subjekty, ktoré sú na to oprávnené osobitným právnym predpisom. Toto oprávnenie správcovskej
spoločnosti vyplýva priamo zo zákonného splnomocnenia v § 57 (zverenie niektorých činností a funkcií,
tzv. outsourcing) a § 58 (organizácia distribúcie podielových listov) zákona o kolektívnom investovaní.
Obidve možnosti vyžadujú, aby iné osoby boli osobitným právnym predpisom oprávnené: a) na výkon
zverených činností (outsourcing) alebo b) na distribúciu podielových listov. V oboch prípadoch sa tiež
vyžaduje uzatvorenie zmluvy: a) pri outsourcingu distribúcie explicitne ako zákonný predpoklad, pri
využití distribučnej siete iných subjektov to vyplýva implicitne. Napriek tomu z porovnania zmienených
ustanovení o uvedených dvoch inštitútoch možno uviesť, že nejde o zásadne totožné právne spôsoby
výkonu distribúcie inou osobou. V prvom prípade ide predovšetkým o možnosť zveriť väčšiu paletu
rôznych činností (resp. funkcií) správcovskej spoločnosti inej osobe, a distribúcia sa nám tam v zmysle
interpretácie § 57 v spojení s § 27 ods. 2 písm. c) zákona o kolektívnom investovaní len dodatočne
natíska. Súčasne tu ide o bezpodmienečnú zodpovednosť správcovskej spoločnosti za škodu
spôsobenú pri realizácii distribúcie iným subjektom (porovnaj § 57 ods. 4 zákona č. 203/2011 Z. z.).
Podielnik (spotrebiteľ produktov kolektívneho investovania) totiž pri nadobúdaní podielových listov
vstupuje do konkrétneho právneho vzťahu len so správcovskou spoločnosťou, nie s osobou, ktorá koná
v jej mene pri distribúcii. Tá mu bude s najväčšou pravdepodobnosťou predkladať len príslušné
dispozičné zmluvy, v ktorých je jednou zo zmluvných strán práve správcovská spoločnosť. Zároveň je
pri zverení distribúcie potrebné naplniť kumulatívne viacero ďalších explicitne zákonných predpokladov
okrem spomenutého osobitného zákonného oprávnenia inej osoby a outsourcingovej zmluvy, napr.
oznámenie zámeru Národnej banke Slovenska zveriť distribúciu inej osobe, v štatúte podielového fondu
a jeho predajnom prospekte musí byť možnosť zverenia distribúcie zmienená apod. (pozri § 57 ods. 2
zákona č. 203/2011 Z. z.). V druhom prípade ide o podnikanie vo vlastnom mene na vlastnú
zodpovednosť, a teda správcovská spoločnosť nepreberá zodpovednosť za distribučné praktiky inej
osoby, hoci tiež figuruje ako zmluvná strana na sprostredkovaných zmluvných dispozíciách,
prekladaných inou osobou – sprostredkovateľom. V Slovenskej republike je v oboch prípadoch
osobitným právnym predpisom pre osobitné oprávnenie na distribúciu podielových listov zákon č.
189/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona č. 129/2010 Z. z. (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní“ alebo „zákon
7
č. 189/2009 Z. z.“). Na základe toho možno konštatovať, že medzi uvedenými inštitútmi nie sú výrazné
vecne obsahové ako skôr formálno-právne rozdiely, týkajúce sa administratívnych predpokladov výkonu
distribúcie (abstrahujúc od absolútnej zodpovednosti správcovskej spoločnosti za škodu v rámci
outsourcingu). V prvom prípade ide o výkon činnosti pre správcovskú spoločnosť na osobitnom
zmluvnom základe inou osobou, ktorá má status sprostredkovateľa podľa zákona o finančnom
sprostredkovaní, v druhom prípade ide o stricto sensu finančné sprostredkovanie podľa tohto zákona
realizované inými osobami ako správcovskou spoločnosťou. Pri faktickom výkone distribúcie sa však
rozdiely stierajú. Inými osobami môžu byť poisťovne, banky, obchodníci s cennými papiermi alebo
finanční sprostredkovatelia de lege lata (samostatní finanční agenti a viazaní finanční agenti), ktorými
môžu byť aj uvedené finančné inštitúcie. V praxi správcovské spoločnosti využívajú najmä služby
finančných sprostredkovateľov, no súčasne sa uchyľujú aj k jednoduchšiemu a hlavne lacnejšiemu
spôsobu distribúcie – využívajú pobočkovú sieť svojich „matiek“, bánk, ktoré vykonávajú distribúciu
cestou finančného sprostredkovania, a nie outsourcingu. Banky totiž môžu vykonávať aj inú činnosť ako
bankové činnosti, patrí medzi ne finančné sprostredkovanie podľa zákona o finančnom sprostredkovaní,
teda musia získať relevantné povolenie, resp. oprávnenie. Umožňuje to § 2 ods. 14 zákona č. 483/2001
Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
5
Správcovské spoločnosti majú väčšinou iba svoje sídlo, a to v sídle svojej materskej spoločnosti, napr. banky, poisťovne a pod. Sieť
obchodných prevádzok, tzv. pobočiek, je zriedkavá. S tým súvisí aj malá personálna vybavenosť správcovských spoločností.
6
Distribúcia podielových listov prostredníctvom iných subjektov nebola v predchádzajúcom zákone o kolektívnom investovaní
upravená, správcovské spoločnosti využívali služby sprostredkovateľov investičných služieb.
7
Do nadobudnutia účinnosti uvedeného zákona dňa 1.1.2010 nebolo finančné sprostredkovanie komplexne riešené.
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„zákon o bankách“). Konkrétne pôjde o povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného
agenta v sektore kapitálového trhu, už menej o viazaného finančného agenta v sektore kapitálového
8
trhu (oprávnenie mu vzniká dňom zápisu v príslušnom registri, nie je držiteľom povolenia). Banka
môže takéto povolenie (resp. širšie oprávnenie) získať aj keď vykonáva „obchodnícke“ činnosti, tzn. je
držiteľom licencie obchodníka s cennými papiermi (povolenia na poskytovanie investičných služieb) a je
teda investičnou bankou. Obdobne môže finančné sprostredkovanie (vrátane distribúcie podielových
listov) vykonávať aj obchodník s cennými papiermi. Umožňuje to § 54 ods. 7 zákona o cenných
papieroch.
Verejnoprávna úprava výkonu činnosti banky je predmetom dohľadu nad finančným trhom.
Tento sa realizuje vo verejnom záujme, s cieľom prispievať k stabilite finančného trhu a k bezpečnému
a zdravému fungovaniu finančného trhu v záujme udržiavania dôveryhodnosti finančného trhu, ochrany
klientov a rešpektovania pravidiel hospodárskej súťaže (§ 1 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade
nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).
Verejnoprávna ochrana klienta v kontexte konania v hospodárskej súťaži a ochrana homogénneho
konkurenčného prostredia je preto jedným z poslaní finančného dohľadu, ktorý vykonáva Národná
banka Slovenska. Na základe uvedeného verejnoprávna regulácia zohľadňuje tieto ciele v predmete
svojej úpravy rôznymi spôsobmi: informačná povinnosť a priamy zákaz niektorých konaní, prípadne
predpísaný spôsob konania. Nástrojmi na dosiahnutie dodržiavania takýchto ustanovení verejnoprávnej
úpravy sú sankcie a nápravné opatrenia, ktoré môže ukladať Národná banka Slovenska subjektom,
ktorý sa dopustili ich porušenia. Pri hlbšom skúmaní vyššie uvedenej verejnoprávnej (finančno-právnej)
regulácie výkonu distribúcie podielových listov bankou môžeme konštatovať, že banka je pri tejto
činnosti povinná dodržiavať ustanovenia zákona o finančnom sprostredkovaní, vzťahujúce sa najmä na
kvalitu komunikácie s klientom (informačné povinnosti). Ten musí mať dostatok informácií, aby zvážil
riziko investovania do podielových listov propagovaného podielového fondu dcérskej spoločnosti banky.
Ak ich banka nedodržiava, dopúšťa sa verejno-právneho (administratívno-právneho) deliktu, za
ktorý jej hrozí verejno-právny postih, avšak podľa zákona o finančnom sprostredkovaní (pozri § 39
tohto zákona). Nejde síce o nedovolené obmedzovanie hospodárskej súťaže, právne vzťahy medzi
postihovaným subjektom a Národnou bankou Slovenska sú však vo vertikálnej rovine, na nerovnakej
úrovni, čo je charakteristické pre právo proti obmedzovaniu hospodárskej súťaže. Preto možno
finančno-právnu reguláciu distribúcie podielových listov bankou, ktorá by bola v rozpore so zákonom
o finančnom sprostredkovaní, považovať (a to aj vo väzbe na zmienený cieľ finančného dohľadu) za
9
ďalší okruh právnych noriem, ktoré dotvárajú pre hospodársku súťaž štandardné právne prostredie.
Na škodu veci je, že banka nie je povinná pri výkone distribúcie dodržiavať aj ustanovenia
zákona o kolektívnom investovaní, pretože nespadá pod jeho personálne vymedzenie dohľadu (§ 193
ods. 1 zákona č. 203/2011 Z. z.). Naproti tomu, ako subjekt, ktorému bola outsourcovaná činnosť
v súlade s § 57 zákona č. 203/2011 Z. z., by k tomu zaviazaná bola (§ 193 ods. 1 písm. j) tohto
zákona). Uvádzam to z racionálneho dôvodu. Zákon o kolektívnom investovaní obsahuje ustanovenia,
ktorých predmetom úpravy je spôsob propagácie a reklamy podielových fondov (pozri § 151 uvedeného
zákona). Zakazuje sa napríklad používať nepravdivé, zavádzajúce informácie, zamlčovať skutočnosti
dôležité na rozhodovanie investorov, a to v kontexte ustanovení o nekalej súťaži, ako vyplýva z týchto
ustanovení. Zároveň musí každá propagácia podielových fondov obsahovať výrazné upozornenie, že
hodnota investície sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy alebo
že s investíciou je spojené riziko.

3

SÚKROMNO-PRÁVNA REGULÁCIA KONANIA BANKY – NEKALOSÚŤAŽNÉ KONANIE?

Následne budeme posudzovať distribúciu podielových listov prostredníctvom zamestnancov
banky v jej obchodných prevádzkach podľa jednotlivých kumulatívnych znakov generálnej klauzuly
nekalej súťaže v § 44 Obchodného zákonníka ako jedno z možných nedovolených a
nepomenovaných konaní nekalej súťaže, t.j. z hľadiska individuálnej ochrany spotrebiteľov a
súťažiteľov v konkurenčnom prostredí jednotlivých bánk a konkurenčnom prostredí jednotlivých
správcovských spoločností.

8
Obidva subjekty sa však zapisujú do registra finančných agentov, finančných poradcov, finančných sprostredkovateľov z iného
členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia a viazaných investičných agentov.
9
Mutatis mutandis pozri OVEČKOVÁ, O. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. I. časť, s. 96-97.
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3.1

Konanie v hospodárskej súťaži a súťažitelia

„Konanie v hospodárskej súťaži predpokladá existenciu najmenej dvoch súperiacich subjektov,
10
a teda aj existenciu súťažného vzťahu.“ Predaj podielových listov podielových fondov je bezpochyby
konaním v hospodárskej súťaži, pretože tak na trhu kolektívneho investovania ako aj na bankovom trhu
vystupujú viacerí hráči (správcovské spoločnosti, banky), ktorí sú vo vzájomných vzťahoch súťažiteľmi.
Právne významnou je skutočnosť, že títo súťažitelia sa stretávajú na spoločnom trhu a vykonávajú
11
činnosť, v ktorej sa môžu stať konkurentmi. Ponuka podielových listov ako nebankového produktu
(produktu iného druhu súťažiteľa) konkrétnou bankou môže predstavovať komparatívnu výhodu
v porovnaní s inými bankami, ktoré neposkytujú tieto služby (z rôznych dôvodov, napr. nemajú
v majetkovej účasti dcérsku spoločnosť, ktorej predmetom podnikania je kolektívne investovanie).
Banka tak poskytuje navyše produkt kolektívneho investovania, ktorý nie je bankovým produktom ani
12
nespadá pod systém ochrany vkladov v Slovenskej republike. Ponuka podielových listov podielového
fondu v správe správcovskej spoločnosti konkrétnou bankou môže predstavovať komparatívnu výhodu
v porovnaní s inými správcovskými spoločnosťami, ktoré nie sú dcérami bánk, ale fungujú samostatne,
samy sa „predierajú životom, bez pomoci matky“.
3.2

Konanie v rozpore s dobrými mravmi súťaže

Posúdenie konania ako konania v rozpore s dobrými mravmi súťaže je prirodzene závislé od
znalosti bežného správania na relevantnom trhu, pričom je dôležité skúmať dobromyseľnosť, čestnosť,
potenciálny omyl, lesť, výraznú nerovnosť zmluvných strán (napr. informačnú asymetriu) apod.
13
„Implikovaným znakom dobrých mravov v hospodárskej súťaži je konanie neodporujúce zákonu.“
Podľa odbornej literatúry sa v zmysle uvedeného potom za porušenie dobrých mravov v hospodárskej
súťaži zvykne označovať aj porušenie ktoréhokoľvek zákona, ktorý je platný a účinný, ak ide o také
správanie, ktorého sa dopustil účastník hospodárskej súťaže a ktoré má znaky nekalosúťažného
konania, nie je to však porušenie zákona samotné. Rozhodné tak je, že porušenie právneho predpisu
(či už verejného alebo súkromného práva) je prostriedkom na získanie súťažnej výhody, ktorá by za
14
jeho dodržiavania nenastala, t.j. má kauzálny vzťah k hospodárskej súťaži a dopad na ňu. Profesor
Petr Hajn uvádza určité typizované konania, ktoré sú proti dobrým mravom súťaže: porušovanie noriem
súkromného a verejného práva, neprimerané formy lákania zákazníkov, neprimerané formy
obťažovania zákazníkov, obchodné praktiky, ktoré ťažia z pocitu vďačnosti, ťažiace zo súcitu,
zneužívanie záľuby ľudí v hrách, obchodné systémy označované ako lavína, používanie laikov na
odbornú činnosť, zabraňovacia súťaž, formy skrytej reklamy, zneužitie nositeľov spoločenskej
15
autority. Jozef Vozár uvádza, že spory v súvislosti s aplikáciou generálnej klauzuly sa najčastejšie
dotýkajú: zneužívania ľudských citov (napr. neprimerané lákanie zákazníkov, uvádzanie nesprávnych
údajov, zabraňovacia súťaž, zneužitie nositeľov spoločenskej autority na reklamnú činnosť, pyramídové
16
obchody apod.) a skrytej reklamy. Európska právna úprava podobné konania označuje ako nekalé
obchodné praktiky (smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2005/29/ES o nekalých obchodných
praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu). V rámci posudzovania nášho
17
skutkového stavu môžeme v týchto intenciách
usudzovať o (ne)dodržiavaní už vyššie
spomenutých noriem verejného (finančného) práva a sledovať takéto konanie z viacerých aspektov
spočívajúcich v nasledovnom spôsobe konania:
a) banka nezískala oprávnenie na vykonávanie finančného sprostredkovania podľa zákona
o finančnom sprostredkovaní (nie je držiteľom povolenia na vykonávanie činnosti
samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu, alebo nemá vykonanú
registráciu viazaného finančného agenta v sektore kapitálového trhu), v takom prípade ide
o právne neodôvodnenú súťažnú výhodu;
b) banka si neplnení svoje informačné povinnosti finančného sprostredkovateľa podľa zákona
o finančnom sprostredkovaní vo vzťahu ku klientovi (prípadne správcovská spoločnosť neplní

10

KUBÍČEK, P. Teória obchodného práva (vybrané problémy), s. 76.
DRGONCOVÁ, J. Spotrebiteľské právo v Slovenskej republike a v Európskej únii, s. 333.
Pozri § 3 ods. 4 písm. c) zákona č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
13
DRGONCOVÁ, J. Spotrebiteľské právo v Slovenskej republike a v Európskej únii, s. 336.
14
Pozri tamtiež.
15
HAJN, P. Jak interpretovat „dobré mravy soutěže. In: Právní praxe v podnikání, roč. 2, 1993, č. 2, s. 3-4.
16
Pozri OVEČKOVÁ, O. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. I. časť, s. 100.
17
Upustiac od možného postrehu považovať banky aj za požívateľov určitej spoločenskej autority.
11
12

- 418 -

svoje informačné povinnosti podľa zákona o kolektívnom investovaní), prípadne uvádza
nepravdivé informácie;
c) banka zamlčuje dôležité skutočnosti rozhodujúce pre investíciu, ako napr. riziko investície,
18
budúci výnos z nej nie je garantovaný, neexistencia ochrany vkladu tejto formy , a to obvykle
strohým odkazom na text zmluvy o kúpe podielových listov, nakoľko sú tieto informácie
obvykle obsiahnuté priamo v tejto spotrebiteľskej zmluve;
19
d) forma skrytej alebo klamlivej reklamy (banka propaguje produkty kolektívneho investovania
ako svoje služby);
e) súčasne môže banka týmito konaniami porušiť kódexy správania sa prijaté samosprávnymi
záujmovými združeniami (Slovenská banková asociácia), ktoré dotvárajú právne záväzné
20
pravidlá hospodárskej súťaže.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2005/29/ES o nekalých obchodných praktikách
podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu v čl. 5 ods. 2 vymedzuje obchodnú praktiku ako
nekalú, ak je v rozpore s požiadavkami odbornej starostlivosti a podstatne narušuje alebo je spôsobilá
podstatne narušiť ekonomické správanie priemerného spotrebiteľa (vo vzťahu k produktu), ktorý je jej
pôsobeniu vystavený alebo ktorému je adresovaná, alebo priemerného člena skupiny, ak je obchodná
praktika orientovaná na určitú skupinu spotrebiteľov. V súlade s týmto vymedzením korešponduje aj
naše konanie uvedené pod písmenami b) a c), ktoré môžeme označiť za konanie bez vynaloženia
odbornej starostlivosti. Obchodné praktiky sa teda majú hodnotiť z pohľadu priemerného člena danej
skupiny, ktorý by mal mať primeranú finančnú gramotnosť a v nadväznosti na to spôsobilosť posúdiť
rizikovosť investície, zvážiť jej klady a zápory, a to všetko pri jeho dostatočnej informovanosti zo strany
banky, resp. správcovskej spoločnosti.
3.3

Spôsobilosť privodiť ujmu iným súťažiteľom alebo spotrebiteľom

„Ujma iným súťažiteľom alebo spotrebiteľom je sprievodným znakom nekalosúťažného
konania. Táto ujma nemusí mať len materiálnu povahu. (...) Stačí, ak je takéto konanie spôsobilé
vyvolať ujmu, k vzniku ujmy však nemusí dôjsť. Nekalú súťaž teda možno charakterizovať ako tzv.
21
ohrozovací delikt.“ V zásade platí predpoklad, že „nekalosúťažné konanie voči spotrebiteľom nie je
22

podmienené nekalosúťažným konaním voči súťažiteľom.“ V prípade distribúcie podielových listov
bankami možno konštatovať, že môže ísť o konania, ktoré má vplyv na oba menované druhy subjektov.
(Potenciálna) ujma vyplývajúca z distribúcie podielových listov podielových fondov bankou môže
spočívať:
a) jednak v mylnej predstave o atypickom inovatívnom bankovom produkte u investora
(poškodeným je v prípade možnej straty investície finančný spotrebiteľ; ujma má podobu
hrozby/spôsobilosti privodiť stratu investície, alebo samotnej finančnej straty),
b) jednak v komparatívnej výhode oproti iným bankám alebo správcovským spoločnostiam
(poškodeným je súťažiteľ – iná banka, ktorá neposkytuje tento produkt, alebo iná
správcovská spoločnosť, ako ktorej podielové listy sú ponúkané; ujma má podobu hrozby
ušlého zisku, alebo samotný ušlý zisk).
Pri skúmaní dopadu na spotrebiteľa musíme vymedziť potenciálny okruh takýchto osôb,
ktorých sa konanie banky bude dotýkať. Pritom hľadisko tzv. priemerného (modelového) spotrebiteľa
23
24
stále ovláda právo nekalej súťaže. Tento pojem nie je - na rozdiel od pojmu spotrebiteľ - definovaný
v slovenskej ani európskej právnej úprave, jeho vymedzenie vychádza z príslušnej judikatúry.
V rozsudku Súdneho dvora zo dňa 16.7.1998 vo veci C-210/96, Gut Springenheide GmbH, Rudolf
Tusky proti Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt (Amt für Lebensmittellüberwachung) je definícia
priemerného spotrebiteľa označovaná ako tzv. formula Gut Springenheide. Súdny dvor v tomto
rozhodnutí konštatoval, že pre určenie, či je označenie, ochranná známka alebo reklamné označenie
spôsobilé klamať kupujúceho, je nutné vziať do úvahy predpokladané očakávania priemerného
spotrebiteľa, ktorý je v rozumnej miere dobre informovaný a v rozumnej miere pozorný a opatrný, bez

18

Pozri už zmienený § 3 ods. 4 písm. c) zákona č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
19
Pozri § 45 Obchodného zákonníka.
20
Porovnaj so zákonným príkazom v § 41 Obchodného zákonníka a pozri OVEČKOVÁ, O. a kol. Obchodný zákonník. Komentár. I.
časť, s. 95.
21
KUBÍČEK, P. Teória obchodného práva (vybrané problémy), s. 76.
22
DRGONCOVÁ, J. Spotrebiteľské právo v Slovenskej republike a v Európskej únii, s. 340.
23
ONDREJOVÁ, D. Hledisko tzv. průměrného spotřebitele v nekalé soutěži. In: Obchodňeprávní revue, 2009, č. 8, s. 227.
24
Pozri § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka.

- 419 -

25

nariadenia znaleckého posudku alebo prieskumu mienky spotrebiteľov. Rovnako rozsudok Súdneho
dvora zo dňa 22.6.1999 vo veci C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH proti Klijsen Handel
BV rieši problematiku priemerného spotrebiteľa a formuly Gut Springenheide, keď konštatoval, že
pravdepodobnosť zámeny medzi jednotlivými značkami v očiach verejnosti musí byť hodnotená
z celkového pohľadu. Po vzore formule Gut Springenheide je potrebné, aby priemerný spotrebiteľ bol
v rozumnej miere dobre informovaný a v rozumnej miere pozorný a opatrný (…) je dôležité si
uvedomiť, že úroveň pozornosti priemerného spotrebiteľa sa môže líšiť v závislosti na druhu
príslušných tovarov a služieb. Pritom nie je možné všeobecne stanoviť, napríklad percentom
26
relevantnej verejnosti, kedy má ochranná známka silne rozlišujúci charakter.
Už samotné pojmové označenie cieľovej skupiny býva v teórii nejednotné, pretože sa operuje
27
s termínmi ako priemerný spotrebiteľ, bežný spotrebiteľ, priemerný jednotlivec, priemerný zákazník.
V našom prípade máme za to, že ich surogátmi môžu byť aj pojmy ako investor, klient alebo podielnik
(osoba, ktorá už podielové listy zakúpila), no najbližšie sa priblížime k podstate označením „finančný
28
spotrebiteľ“ alebo „spotrebiteľ finančných služieb“, s akcentom na relevantný – finančný trh. Z týchto
označení vyplýva, že ide iba o určitú skupinu osôb, ktoré sú adresátmi distribúcie a propagácie
podielových fondov, a teda nie o každého spotrebiteľa, napr. dieťa alebo dôchodcov, ktorí nemajú
prebytočné disponibilné prostriedky na investovanie. Nemožno však opomenúť skutočnosť, že sa
vyskytujú aj takéto prípady osôb, ktoré sú osobitne zraniteľné. Charakterovým rysom, hodným zvláštnej
pozornosti, je preto aj vek, fyzická alebo psychická slabosť alebo dôveryhodnosť spotrebiteľov, ktoré
29
majú viesť k ich ľahšiemu ovplyvneniu obchodnými praktikami. V prípade bankových domov je
dôveryhodnosť maximálne namieste, pretože ako som už uviedol, banky môžu vystupovať ako nositelia
určitej spoločenskej autority. Domnievame sa, že k uvedeným znakom môžeme priradiť aj jazyk, ktorým
spotrebiteľ hovorí, nakoľko investormi sú cudzinci, prípadne k distribúcii domácich podielových listov
môže dochádzať aj v zahraničí via pobočky banky umiestnené v iných krajinách, hoci tu skôr pôjde
o neznalosť cudzinca v domáce trhy. Z uvedeného vyplýva, že pokiaľ sa určitá obchodná praktika
vzťahuje iba na presne vymedziteľnú skupinu spotrebiteľov, je nevyhnutné prihliadnuť k hľadisku
priemerného člena takej skupiny, teda na priemerného zraniteľného spotrebiteľa, nie na tzv.
30
všeobecného priemerného spotrebiteľa. Finančný spotrebiteľ je v určitom zmysle „nadpriemerný“
spotrebiteľ, ktorý si vyžaduje nadpriemerné zaobchádzanie. Význam má práve zvýšená ochrana
prostredníctvom verejno-právnej úpravy informačných povinností vo vzťahu k finančnému
spotrebiteľovi. Môžeme sa preto stotožniť s nasledovným názorom, podľa ktorého „čím sú služby
a produkty finančných inštitúcií zložitejšie a premyslenejšie, tým je náročnejšie ochrániť jednak
transparentnosť podnikateľského prostredia a čistotu hospodárskej súťaže a jednak práva a oprávnené
31
záujmy spotrebiteľov.“

4
ĎALŠIE NEKALÉ KONANIE NA FINANČNOM TRHU – PROPAGÁCIA OCHRANY
INVESTÍCIE
Podľa § 4 ods. 8 zákona č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov úroveň a rozsah ochrany vkladov podľa tohto zákona nesmie byť
predmetom hospodárskej súťaže ani predmetom reklamy, pričom sa tento zákaz rovnako vzťahuje aj
na rozdiely v rozsahu a úrovni ochrany vkladov v členských štátoch Európskeho hospodárskeho
priestoru (obdobne § 83 ods. 7 zákona o cenných papieroch). Uvedený zákonný zákaz je na hranici s
informačnou povinnosťou banky (resp. obchodníka s cennými papiermi) uvádzať údaj o ochrane
vkladov (resp. investícií) a o rozsahu náhrady v prípade insolventnosti banky (resp. obchodníka
s cennými papiermi), vyplývajúcou zo zákona o bankách, zmieneného zákona o ochrane vkladov, resp.
zákona o cenných papieroch. Je napokon diskutabilné, či si tieto dve povinnosti neodporujú, keďže

25

Rozsudok Súdneho dvora zo dňa 16.7.1998 vo veci C-210/96, Gut Springenheide GmbH, Rudolf Tusky proti Oberkreisdirektor des
Kreises Steinfurt (Amt für Lebensmittellüberwachung).
Rozsudok Súdneho dvora zo dňa 22.6.1999 vo veci C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH proti Klijsen Handel BV.
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Pojem finančný spotrebiteľ nie je definovaný. Jeho definíciu obsahuje Návrh zákona o ochrane finančného spotrebiteľa a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v § 2 písm. b).
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úroveň ochrany vkladov (resp. investícií) je v Slovenskej republike beztak jednotná.
Napriek
uvedenému zákazu môžeme badať v praxi bánk aj marketingové využitie tejto informácie, ako to
vyplýva z jej umiestnenia v kontexte marketingových informácií pri propagácii jednotlivých bankových
33
produktov. Teoreticky môžeme hovoriť o nekalej súťaži, kedy banky (resp. obchodníci s cennými
papiermi) získavajú neodôvodnenú súťažnú výhodu porušením verejno-právnej normy v porovnaní
s inými súťažiteľmi (ultra vires). V praxi však všetky uvedené subjekty túto informáciu využívajú, ako im
to vyplýva zo zákonných informačných povinností, a to aj s ohľadom na zložitosť posúdenia, či je
využívaná len marketingovo alebo sa takýmto využitím súčasne sleduje splnenie informačnej
povinnosti. Nie je preto vhodné posudzovať také konanie ako nekalosúťažné, pretože spôsobilosť
privodiť ujmu je mizivá.
Inými nekalými obchodnými praktikami, ktoré môžeme na tomto mieste ešte spomenúť
v súvislosti s nekalou súťažou na finančnom trhu, sú cold calling (nevyžiadané telefonáty klientom
finančných inštitúcií, obsahujúce investičné odporúčania smerujúce k nákupu alebo predaju finančných
nástrojov, napr. aj podielových listov) a churning (nadmerné obchodovanie na účet klienta finančnej
inštitúcie za účelom generovania poplatkov za obchodovanie plynúcich bez ohľadu na to, či sa pre
klienta vykazuje zisk alebo strata). Oba konania sú zväčša úzko prepojené a ich analýza si vyžaduje
osobitný priestor.
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Pozri napríklad weblink: http://www.vub.sk/osobne-financie/sporenie-investovanie/terminovane-vklady/terminovany-vklad/ (cit.
24.6.2012). Banka uvádza ochranu finančných prostriedkov ako jeden z troch dôvodov sporenia na termínovanom vklade.
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VYMEDZENIE POJMU FINANČNÁ A HOSPODÁRSKA KRÍZA
Z FINANČNÉHO A PRÁVNEHO POHĽADU1
Vladislav Mičátek
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Autor v príspevku charakterizuje krízu ako prejav porúch v rovnovážnom stave ekonomiky.
Ďalej sa príspevok zaoberá analýzou názorov významných ekonómov a právnikov na finančné
a hospodárske krízy.
Kľúčové slová: finančná a hospodárska kríza, dlhová kríza, úloha štátu v ekonomike.
Abstract: Author characterizes the crisis as the expression of dysfunctions in position of equilibrium of
economy. The this paper is concerned with analysis of notable economists‘ and lawyers‘ views on
financial and economic crisis.
Key words: financial and economic crisis, debt crisis, role of the state in the economy.

Pojem kríza až donedávna zmizol z ekonomických i právnických učebníc, výkladových slovníkov
a v podstate aj z legislatívno-právnych textov. Teoretická a aj praktická odborná literatúra pracovala
predovšetkým s pojmami recesia (pokiaľ HDP klesne po dva po sebe nasledujúce štvrťroky) alebo
depresia (ak je recesia obzvlášť hlboká), lebo začalo prevládať presvedčenie, že hospodársky cyklus sa
podarilo skrotiť a ovplyvňovať podľa našich predstáv. V tomto kontexte poznamenávam, že aj P. A.
Samuelson bol názoru: „Divoké hospodárske cykly, ktoré zužovali kapitalizmus v jeho ranom období,
2
boli skrotené.“ a uvádza dva základné dôvody: (i) prostredníctvom monetárnej a fiškálnej politiky je
možné zabrániť príležitostným hospodárskym recesiám, aby sa nabaľovali do trvalého a hlbokého
poklesu a (ii) každý politická strana, ktorá je pri moci, príjme z vôle voličov expanzívne opatrenia
k liečbe.
Dnes je však situácia diametrálne odlišná, nakoľko finančná kríza už nie je len vedeckoteoretickým problémom, ale je dominantnou témou celej spoločnosti, ťažiskovým záujmom ekonomickej
i právnej vedy a súčasťou tvorby i aplikácie práva. Samotný pojem finančná kríza sa pretavil do
množstva právnych textov, predovšetkým vrámci dôvodových správ, uznesení, rozhodnutí a pod., ale aj
predpisov rôznej právnej sily. Potrebné je poukázať aj na to, že vážnou otázkou je aj to, či sa na krízu
nereaguje právnymi opatreniami, ktoré sú unáhlené, nesystémové a predovšetkým bez toho, aby bolo
možné vynútiť už existujúce právne normy. Na národnej i nadnárodnej úrovni sa v súvislosti so
súčasným stavom potvrdilo videnie problému optikou, že ak sa vyskytnú problémy a situácia je v istej,
štátom regulovanej oblasti zlá, reakcia zákonodarcov je požadovať ďalšie pravidlá. Myslia si, že
pravidlami, vyhláškami a zákonmi sa proces zastaví a znova sa už nikdy nebudú opakovať žiadne
ďalšie chyby. Púhe mávnutie čarovným právnym prútikom sa často považuje za riešenie krízového
3
stavu . Ukazuje sa, že mnohé legislatívne riešenia sú aj na úrovni EÚ prijímané s minimálnym
vyhodnotením ich dopadov a diskusiou. Podľa nedávnej štúdie všetky relevantné legislatívne kroky na
úrovni EÚ, ktoré reagovali na súčasnú krízu, od plného vypuknutia krízy (pád Lehman Brothers v
4
septembri 2008) až po december 2011, sú kvantifikované nasledovnými zisteniami :
EÚ pod hlavičkou „kríza“ pripravila 68 legislatívnych textov, ktoré majú spolu 2.575 strán;
koncom decembra 2011 bolo z nich 52 plne platných;
okrem 30 opatrení, ktoré transponujú medzinárodné účtovné štandardy, dve tretiny z ostávajúcich
návrhov predstavovali vznik úplne novej právnej úpravy;
väčšina návrhov bola vytvorená len Európskou komisiou, prípadne bola použitá skrátená procedúra
na spolurozhodovanie Rady a Európskeho parlamentu;
68 návrhov bolo podložených iba s 19 vyhodnoteniami dopadov a zrealizovanými 18 verejnými
konzultáciami, ktoré v priemere trvali 50 dní, pričom štandard je aspoň 2 mesiace;
napríklad zmena Paktu rastu a stability bola realizovaná bez dopadovej štúdie a bez verejnej
konzultácie.
1

Príspevok vznikol vrámci grantového projektu VeGa č. 2/0104/12 „Makroekonomické aspekty dlhovej krízy – pripravenosť krajín
čeliť novým výzvam“.
2
Samuelson, P. A. – Nordhaus, W. D.: Ekonomia. 16. vydanie, Bratislava, Elita, 2000, s. 86.
3
Wood, P.: Can the Law Prevent Another Financial Crisis? In: Allen & Overy's E-Journal, 17.12.2008.
4
EU’s Runaway Train – How the EU neglected principles of openness and accountability in its reaction to the financial crisis. Brusel:
New Direction – The Foundation for European Reform, 2012.
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Spoluautor danej štúdie O. Krutílek je presvedčený, že tento stav je v protiklade s princípmi dobrého
vládnutia, ktoré boli stanovené v Bielej knihe o európskej verejnej správe vydanej Európskou komisiou v
roku 2001, lebo EÚ nebola schopná zohľadniť stanoviská aktérov mimo svoje inštitúcie. Výsledok je
nevyhnutne sporný a vedie k tomu, že proces implementácie je ťažší a bude mať nepredvídateľné
5
dôsledky. Obavy sú predovšetkým z toho, že takéto postupy by sa vrámci EÚ mohli stať pravidlom aj
do budúcnosti, pričom právne riešenia bez predošlých dopadových štúdií vytvárajú zabudovaný
vnútorný tlak nestability právneho systému, keďže výsledok právnej regulácie sa zistí až ex post. Za
problém považujeme aj to, že európska aplikačná prax nejde cestou dodržiavania už existujúcich
právnych noriem, pripadne riešením vágnosti a iných nedostatkov, ale tvorbou nových právnych
predpisov, čo zneprehľadňuje právny systém.
Pojem finančná kríza nie je jednoznačne vymedzený ani samotnou ekonomickou teóriou.
Podľa J. Lisého finančná kríza predstavuje situáciu na finančnom trhu, keď dochádza k zrúteniu cien
aktív v dôsledku straty dôvery investorov k domácim aktívam, a preto sa snažia investovať do
6
finančných aktív v zahraničí , čím ide v podstate o stav na finančnom trhu po prasknutí cenovej bubliny.
Toto poňatie sa však vzťahuje len na krízu vrámci jedného štátu alebo určitého regiónu a dostatočne
nezahŕňa globalizáciu finančných systémov, keďže súčasná celosvetová finančná kríza postihla temer
všetky finančné trhy, mala lavínový priebeh šírenia a investorom nepomohlo ani investovanie do
zahraničných aktív. F. Mishkin definuje finančnú krízu ako nelineárny rozvrat finančných trhov, ktorý
7
zvyšuje problém informačnej asymetrie, a to v dôsledku výskytu negatívneho výberu ako aj morálneho
hazardu do tej miery, že tieto trhy nie sú schopné efektívne alokovať zdroje k najproduktívnejším
8
investičným príležitostiam . V komplexnejšej definícii J. Musíleka finančná kríza predstavuje výrazné
zhoršenie veľkej väčšiny finančných indikátorov, čo sa prejavuje nedostatočnou likviditou finančného
systému, rozsiahlou insolventnosťou finančných inštitúcií, nárastom volatility výnosových mier
finančných inštrumentov, výrazným poklesom hodnoty finančných a nefinančných aktív a podstatným
9
znížením rozsahu alokácie úspor vo finančnom systéme. V zmysle toho, že autor ďalej uvádza, že
finančná kríza sa dá dekomponovať na čiastkové krízy (úverová kríza, kríza likvidity, devízová kríza,
menová kríza a investičná kríza) ide o systémovejšiu definíciu, ktorá zároveň poníma väzby a vzájomné
podmienenia medzi jednotlivými čiastkovými krízami.
Finančným krízam sa z teoretického i praktického pohľadu venovali aj dve významné osobnosti
československej vedy K. Engliš a I. Karvaš, pričom práve ich odkaz tkvie v interakcii právnej
a ekonomickej vedy. Ich myšlienky a závery aj napriek rokom a spoločensko-ekonomickému vývoju aj
dnes vystihujú problematiku tohto javu a sú podnetom pre právnu a ekonomickú vedu z hľadiska
súčasných poznatkov a vedeckých metód.
I. Karvaš označuje krízou poruchy v rovnovážnom stave a následne uvádza: Porušenie
rovnovážneho poriadku môže teoreticky viesť k zvýšeniu alebo stlmeniu hospodárskej aktivity. O kríze
hovoríme vždy, keď nastáva porušenie rovnovážneho medzihospodárskeho poriadku. Porucha vznikne
vždy, keď nastane zmena v hospodárskych reláciách na ktoromkoľvek trhu. Kríza môže vzniknúť
zmenou relácií rovnovážnych síl na trhu statkov, na trhu práce, aj na trhu kapitálu. Teória potom
vysvetľuje, ako pôsobí zmena na jednom trhu na ostatné trhy. Vieme, že je vzájomná súvislosť medzi
cenami a výrobou, medzi cenami a spotrebou, medzi výrobou a dôchodkami, medzi cenami a tvorbou
kapitálu a pod. Jedna hospodárska relácia zapadá do druhej, a preto zmena v jednej vyvolá zmenu vo
všetkých ostatných reláciách. Zmeny prvotné, teda tie, ktoré pôvodne vyvolali nerovnováhu v
hospodárskych reláciách, spôsobia zmeny druhotné, teda také, ktoré vzniknú potom na ostatných
trhoch. Tieto druhotné zmeny pôsobia však spätne aj na trh s prvotnými zmenami. Toto dvojsmerné
prelievanie zmien vyúsťuje vo vyrovnaní hospodárskych rovnovážnych síl. Neustála tendencia k
10
hospodárskej rovnováhe je základnou charakteristikou individualistického hospodárstva. I. Karvaš
upozorňuje, že krízy je potrebné pozorovať z dvoch hľadísk. V prvom rade je nevyhnutné objasniť
podstatu a povahu krízy z teoretického hľadiska a následne jav krízy skúmať aj z kauzálno-historického
hľadiska. Teória totiž vzťahy medzi hospodárskymi veličinami a zmeny v predmetných vzťahoch

5
Tlačová správa NOVÁ ŠTÚDIA: Reakcia EÚ na finančnú krízu – „unáhlená a škodlivá“. New Direction - The Foundation for
European Reform a Centrum pro studium demokracie a kultury. 15.3.2012
6

Lisý, J.: Ekonómia v novej ekonomike. Bratislava: Iura Edition, 2005. s. 587.
Negatívny výber je problém, ktorý vzniká na úverových trhoch pred uzatvorením finančnej transakcie, pričom najvyššie úverové
riziko je spojené s tými záujemcami o úver, ktorí sa oň najviac uchádzajú, pretože investori najviac náklonní k riziku sú ochotní prijať
úver aj za nevýhodných úrokových podmienok.
8
Mishkin, F. S. Understanding financial crises: A Developing Country Perspective. In: Annual World Bank Conference on
Development Economics 1996, Washington, 1996, s. 29.
9
Musílek, P. a kol.: Analýza příčin a důsledků české finanční krize v 90. letech, výskumná štúdia, Grantová agentúra ČR, 2004, s. 16.
10
Karvaš, I.: Základy hospodárskej vedy. Turčiansky sv. Martin: Matica Slovenská, 1947, s.159.
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vysvetľuje abstraktným spôsobom, pričom konkrétne zmeny a ich intenzitu, zároveň aj hľadanie príčin,
je už predmetom kauzálno-historického skúmania.
Teoreticko-praktické úvahy K. Engliša sa vyznačujú z metodologického hľadiska príklonom ku
kantovskej noetike, pre ktorú je typické najskôr preskúmať predpoklady a formy nášho poznávania,
hospodárstvo a súvisiace procesy často prirovnáva k životu človeka a prírodným zákonom. Pri popise
krízy vychádza z jej opaku, z prosperity, ktorá sa prejavuje v rastúcej výrobe, ktorá je dôsledkom
rastúcich cien kapitálovej potreby. Krízu alebo ústup prosperity sprevádzajú opačné vývojové tendencie
na trhoch statkov, kapitálu a práce. Čiže podľa K. Engliša hospodárska kríza znamenala porušenie
relácií medzi určitými hospodárskymi veličinami, ktorých obsah je podmienený hospodárskym účelom
(výroba, spotreba a investície, ktorých vzájomné spojenie prostredníctvom trhu je vyjadrené nákupnými
predajnými cenami všetkých statkov a výrobných činiteľov). Poruchy vzniknuté na ktoromkoľvek trhu sa
následne prenášajú do ďalších miest, čím je následne zasiahnutý celý hospodársky mechanizmus.
Poukazuje aj na to, že k narušeniu rovnovážneho poriadku môže dôjsť i v dôsledku štátnych zásahov,
preto bol ich odporcom. Zároveň segmentuje krízy, keď upozorňuje, že existujú rôzne typy kríz
začínajúce na rôznych trhoch, sú sprevádzané rôznymi prejavmi a majú i rôzny postup a odznievanie.
K. Engliš rozdeľuje rovnovážne poruchy na tri základné oblasti: (i) krízu z menovej deflácie, (ii) krízu z
nadvýroby a (iii) krízu z racionalizácie. Za spoločné znaky všetkých týchto kríz považuje znižovanie
dopytu, cien a zamestnanosti. Zároveň upozorňuje na skutočnosť, že rovnováha na všetkých trhoch je
mysliteľná len teoreticky, lebo by pri nej nemohlo dochádzať k hospodárskemu pokroku, takže sa dá
povedať, že kríza je daňou ľudstva za hospodársky pokrok a sily narušujúce rovnovážny stav sú tak pre
spoločnosť, v konečnom dôsledku, pozitívne. K. Engliš analyzoval aj Veľkú hospodársku krízu 30-tych
rokov, pričom ako hlavnú príčinu vnímal monetárnu (peňažnú) politiku vo forme tzv. zlatej deflácie, resp.
zhodnocovania zlata vo svetovom meradle, ktoré spôsobilo všeobecný pokles všetkých cien. Dôrazne
upozorňoval na nevhodnosť prijímania zlatého obsahu meny. Jeho obavy sa čoskoro potvrdili, keď po
vypuknutí krízy štátni predstavitelia odmietali opustiť režim zlatého krytia koruny, usiloval o presadenie
menovej dôslednej deflácie: znižovanie sústavy hospodárskych čísiel a zvyšovanie hospodárskej
11
hodnoty peňažnej jednotky , a to aj formou zákonného donútenia. Pritom musím zdôrazniť, že K.
Engliš bol odporcom štátnych zásahov, no iné východisko zjavne nevidel.
Vo všeobecnosti možno krízu chápať ako štádium procesu, kedy sa už nedá ďalej pokračovať
rovnakými ekonomickými i právnymi prostriedkami, čiže ako etapu ukazujúcu, že súčasný hospodársky
ale aj právny stav (pri vážnejšej poruche dokonca systém ako taký) je bez zásadných modifikácií
neudržateľný. Pre odlíšenie je však podstatný fakt, že pri finančnej kríze sa príčiny hospodárskych
problémov nenachádzajú v reálnej ekonomike, ale vznikajú vo finančnom systéme. V zmysle viacerých
12
teoretických analýz sa prikláňam k tomu, že pod finančnú krízu ako širší pojem sa zahŕňajú
13
nasledovné typológie porúch finančného systému :
1) Menová kríza je situácia, keď dochádza k prudkému a neočakávanému oslabeniu kurzu
domácej meny, pričom sa nemusí prejaviť len devalváciou či depreciáciou (znehodnotením)
meny, ale aj javmi, ktoré sprevádzajú úspešnú obranu kurzu napr. v podobe výraznej straty
devízových rezerv, výrazné zvýšenie úrokových sadzieb. Býva vnímaná ako druhá etapa krízy
po tzv. kríze dôvery, pričom sa prejavuje špekulatívnymi útokmi na menu, ktorá musí zvyčajne
po neúspešnom boji centrálnej banky opustiť fixný režim a výrazne devalvovať. Príkladom čistej
menovej krízy je rozpad Európskeho menového systému v roku 1992/93, ktorého jadrom
problému bol mechanizmus výmenných kurzov založený na stanovenom fixnom kurze mien
členských štátov.
2) Problémy spojené s nedostatočnou likviditou a predovšetkým insolvenciou niektorých
komerčných bán sú označované ako banková kríza. Táto kríza je často sprevádzaná náhlou
stratou dôvery vkladateľov, čo sa prejavuje ako bankový run, alebo problémami v súvislosti
s prudkým poklesom určitého bankového aktíva (napr. akcie, nehnuteľnosti). Banková kríza
môže vzniknúť aj pod vplyvom dlhovej alebo menovej krízy. Klasickým príkladom je banková
kríza v USA koncom 80-tych rokov.
3) Úverová / dlhová kríza je prevažne spojená s externou dlhovou krízou, ktorá sa prejavuje vo
forme neschopnosti suverénneho štátu splácať zahraničný dlh (prípad Argentíny, Mexika
a pod.). Táto dlhová kríza sa okrem oblasti vývoja makroekonomických veličín prejavuje najskôr
jemnou volatilitou a neskôr prudkým rastom úrokových sadzieb štátnych dlhopisov, v ktorých sa
odráža riziko zmeny dlhového programu (debt rescheduling) alebo nesplatenia dlhov (default).
11

Engliš, K.: Soustava národního hospodářství: věda o pořádku, v kterém jednotlivci a národové pečují o udržení a zlepšení života.
Praha: Melantrich, 1938, s. 141.
Typológia vychádza z analýzy MMF: Financial Crisis – Characteristics and Indicators of Vulnerability. New York: World Economic
Outlook, 1998, s. 74.
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Spracované na základe: Dvořák, P.: Veřejné finance, fiškální nerovnováha a finanční krize. Praha: CH Beck, 2008, s. 169 a nasl.
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Štáty môžu dospieť až do situácie, že sú nútené požiadať o pomoc (napr. úver poskytnutý MMF
alebo z európskych mechanizmov), prípadne vyhlásiť default ako neschopnosť splácať svoj dlh.
V takomto prípade sa dlh, resp. jeho obsluha a splácanie odsúva (reschedule) a menia sa jeho
úrokové podmienky. V mimoriadnych prípadoch sa môže dlh odpustiť, prípadne je splatená len
jeho menšia časť. Ako vonkajšia dlhová kríza sú označované prípady, keď svoje zahraničné dlhy
nesplácajú zadlžené súkromné spoločnosti a banky. Interné úverové krízy sa prejavujú
chronickou vnútornou platobnou neschopnosťou spoločností a nárastom objemu klasifikovaného
úveru, čo často vedie k zamrznutiu úverového trhu (credit crunch) s negatívnymi dôsledkami pre
reálnu ekonomiku. Tento typ krízy spôsobuje výrazné problémy verejným financiám na strane
straty príjmov a nutnosti výdavkov v podobe stimulačných a záchranných opatrení.
14
4) Systemická finančná kríza zahŕňa prejavy všetkých alebo väčšiny uvedených typov kríz vo
vzájomnom prelínaní a previazanosti. MMF definuje systemickú finančnú krízu ako potenciálne
závažné narušenie finančných trhov tým, že narúša schopnosť ich efektívneho fungovania, čím
môže mať výrazné negatívne dopady na reálnu ekonomiku. Systemická finančná kríza môže
zahŕňať menovú krízu, ale menová kríza nemusí nevyhnutne zahŕňať vážne narušenie
15
domáceho platobného systému, a preto nemusí znamenať tento typ krízy.
Ekonomická (alebo hospodárska) kríza je vrcholným štádiom krízy, kedy sa predchádzajúci
krízový vývoj prelieva do reálnej ekonomiky, pričom sa tak môže stať cestou úverových kanálov,
znehodnotenia úspor obyvateľstva a podobne Ekonomická kríza ma silné sociálne dopady, je
16
sprevádzaná rastúcou nezamestnanosťou, nízkym využitím priemyselnej kapacity a pod.
Finančnú krízu možno segmentovať na úverovú krízu, krízu likvidity, menovo-devízovú,
investičnú krízu a dlhovú krízu, z čoho vyplýva, že každé z pododvetví finančného práva musí reagovať
na vzťahy vyplývajúce z finančnej krízy a taktiež reflektovať na volanie spoločnosti po vytvorení nových
pravidiel, novej efektívnejšej finančnoprávnej regulácie. K zmenám tak dochádza v normách pododvetví
– rozpočtové právo, daňové právo, colné právo, menové a devízové práva, avšak najviac musia krízu
reflektovať normy pododvetvia práva finančného trhu. Regulácia normami rozpočtového práva má
v súvislosti s finančnou krízou veľký význam, keďže výpadok príjmov zasahuje celý verejný sektor.
Nástrojom na preklenutie a zamedzenie zhoršeniu krízy je najmä štátne ručenie za bankové pôžičky,
poskytnutie krátkej likvidity, či čiastočné alebo dočasné znárodnenie bánk, ale v prípade krízy eurozóny
predovšetkým vytvorenie optimálnejších nástrojov pre rozpočtovú zodpovednosť, ktorá má eliminovať
asymetrickosť menovej únie. V oblasti daňového práva narastajú úvahy uskutočniť daňové reformy
s úmyslom stimulovať hospodárstvo, ako aj s cieľom zaplátať rozpočtové diery. Väčšiu pozornosť by
však bolo vhodné venovať efektívnosti výberu daní a právnemu riešenie daňových únikov rôzneho
charakteru – nielen protiprávnych ale aj tých, ktoré sú realizované v súlade s právnym stavom. Výzvou
v colnom práve jednotného európskeho colného priestoru je najmä ochrániť domáci trh pred dovozom
lacných výrobkov a snaha o európsky protekcionizmus. Výrazné výzvy stoja aj pred menovým
právom. S finančnou a následne dlhovou krízou sa otvorili otázky o opodstatnenosti a výhodnosti
jednotnej európskej meny a jednotnej menovej politiky eurozóny, takže by bolo vhodné dospieť
k reforme fungovania menovej únie a vytvorenia stabilizačných mechanizmov, ktoré by čiastočne
suplovali stav, že eurozóna nie je optimálnou menovou úniou. Na globálnej úrovni je potrebné dospieť
k reforme medzinárodného menového systému a zvážiť koncept svetovej rezervnej meny v podobe
koša viacerých mien. Zároveň sa treba sústrediť na zabezpečenie dobrého fungovania menových a
devízových mechanizmov, hodnotu meny a jej kurz, správanie sa centrálnych bánk, koordinovaný
postup ECB a ESCB, devízové rezervy ako aj menové swapy. Samozrejme, najväčšia pozornosť je
sústredená na normy práva finančného trhu, najmä na jeho reguláciu, ktorá by mala mať komplexný
charakter zahŕňajúci všetky segmenty subjektov i nástrojov finančných trhov. Preferujeme aj vytvorenie
efektívneho systému včasného varovania, ktoré by na vysokej odbornej úrovni vyhodnocoval
systémové rizika.
V priamej súvislosti s finančnou krízou sa otvára úloha štátu a práva v boji s následkami
a prevenciou krízy. L. Balko v tomto kontexte uvádza: V rozpore s liberálnymi názormi na úlohu štátu v
ekonomike sa v posledných mesiacoch ukázalo, že sú to práve vlády a teda štáty, od ktorých sa
očakávajú riešenia terajšej celosvetovej krízy. Dosť ironicky sa pritom poukazuje na tendenciu, že kým
sa dosahujú zisky tak tie inkasuje prevažne súkromný sektor, no ak dôjde k stratám, tie znáša štát. No
bez ohľadu na akékoľvek irónie lídri všetkých štátov abstrahujú od akýchkoľvek politologických úvah a

14
Pojem „systematic financial crisis“ používa Mishkin, F..: Financial Policies and the Prevention of Financail Crisic in Emerging
Market Economies. Washington: World Bank, 2001, s. 14.
15
Financial Crisis – Characteristics and Indicators of Vulnerability. New York: World Economic Outlook, 1998, s. 96.
16
Švihlíková, L.: Glolizace a krize: souvislosti a scénáře. Praha: Grimus, 2010.
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snažia sa plniť úlohy štátu a krízovej situácii . Ďalej poukazuje, že hlavnou úlohu štátu, teda
najzákladnejším cieľom ústavných činiteľov každého štátu je aj v prebiehajúcej hospodárskej kríze
zabezpečiť fungovanie štátu, čo predovšetkým znamená udržiavať ekonomiku pri živote tak, aby
občania mali prácu a ak ju nemajú aby mali zabezpečenú aspoň minimálnu sociálnu istotu. Plnenie
18
týchto najzákladnejších cieľov potom dáva predpoklady pre politickú stabilitu krajiny , uzatvára L.
Balko.
Na základe vývoja v predošlých rokoch sa začala formovať aj teória finančných kríz, pričom na
19
základe predošlých medzinárodných vedeckých výskumov a konferencií P. Dvořák
vymedzuje
prioritné smery súčasného výskumu v nasledovných bodoch:
1) Modelový popis mechanizmu finančnej krízy a snaha o vytvorenie jej formálnej typológie.
2) Skúmanie rozhodujúcich príčin vzniku finančných kríz s odlíšením dvoch základných hypotéz –
(i) finančná kríza je logickým vyústením fundamentálnej slabosti ekonomiky či chybnej
hospodárskej politiky, (ii) finančná kríza môže pod vplyvom špekulácie alebo prostredníctvom
rôznych kanálov nákazy postihnúť aj fundamentálne zdravé ekonomiky.
3) Hľadanie odpovede na otázku, či je možné finančné krízy predvídať, vrátane rozvoja
a overovania metód ich predikcie.
4) Pokusy o prevenciu a manažment finančných kríz, t.j. formuláciu hospodársko-politických
doporučení na lokálnej i nadnárodnej úrovni, ktorá by výskyt finančných kríz obmedzila,
prípadne redukovala ich negatívne dôsledky.
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NAZERANIE DO SPISOV PODĽA SPRÁVNEHO PORIADKU
VERZUS ZÁKON O INFORMÁCIÁCH
Antónia Ambrózyová
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá otázkou nazerania do spisov podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní (Správny poriadok) v znení neskorších predpisov a nahliadania do spisov podľa zákona č.
211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) v znení neskorších
predpisov, ako aj vzťahom uvedených právnych predpisov. Ďalej sú v ňom rozpísané ustanovenia
týkajúce sa problematiky nazerania a nahliadania do spisov. Záver poukazuje na aplikačnú prax pri
nazeraní a nahliadaní do spisov. Cieľom príspevku je upozorniť na výnimku z pravidla.
Kľúčové slová: právo na informácie, pravidlo, výnimka, nazeranie do spisov, nahliadanie do spisov,
vzťah právnych predpisov, obmedzenia prístupu k informáciám, spis, okruh osôb, tzv. univerzálny
prístup, lehoty.
Abstract: This work deals with a question of view of files according Act N. 71/1967 Call. to
administrative action (Administrative order) as amended and inspection of files according Act N.
211/2000 Call to free access to information (Freedom of Information Act) as amended, as well as
relations of already mentioned legal legislations. Provisions concerning problems of view and inspection
of files occur here later on. Conclusion presents application practice in view and inspection of files. The
aim of this work is to highlight the exception to the rule.
Key words: freedom of information, rule, exception, view of files, inspection of files, relations of legal
legislations, limitation on the access of information, file, sphere of persons, so called universal access,
period.

1

ÚVOD
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok) v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Správny poriadok“) je dlhoročným všeobecným procesnoprávnym predpisom v oblasti
výkonu verejnej správy, zároveň sa jeho základné pravidlá primerane používajú aj pri vydávaní iných
písomností, ktoré nemajú povahu rozhodnutí a zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe
k informáciám (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon
o informáciách“) je výsledkom porevolučného procesu po roku 1989 vykonávajúcim článok 26 zákona č.
1
460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v platnom znení , ktorý zaručuje právo na informácie.
I keď v porovnaní so Správnym poriadkom ide o novodobý zákon vyvíjajúci sa v rýchlo sa
meniacom informačnom veku, je považovaný za jeden z nosných pilierov boja proti korupcii a vzťahu
2
medzi štátom a občanom, nakoľko umožňuje širokej verejnosti kontrolovať štátne orgány, orgány
územnej samosprávy a ďalšie právne subjekty, ktoré na základe zákona rozhodujú o právach
a povinnostiach, najmä ich rozhodovaciu činnosť, nakladanie s verejnými financiami a verejným
majetkom.
Do prijatia Zákona o informáciách sa v Slovenskej republike priamo aplikovala v právnej praxi
3
Listina základných práv a slobôd (interpretácia čl. 17 výkladom a contrario z čl. 41 ods. 1) a v rôznych
zákonoch roztrúsené ustanovenia o práve na informácie za podporného použitia Správneho poriadku
na procesný postup. Povinné subjekty však zo začiatku odmietali vnímať poskytovanie alebo odopretie
informácií ako správne konanie podľa správneho poriadku, prevládala tendencia informácie odopierať
len listom a nie procesným rozhodnutím, proti ktorému bol prípustný opravný prostriedok alebo boli
nečinné. Až v druhej polovici deväťdesiatych rokov súdna judikatúra postupne potvrdila povinnosť

1
Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky, sp. zn. II. ÚS 10/99: Ústava Slovenskej republiky prostredníctvom práva na informácie
vytvára tri skupiny informácií: informácie, ktoré štátne orgány a orgány územnej samosprávy musia predložiť oprávneným osobám,
ďalej sú to informácie, ktoré štátne orgány ani iné orgány verejnej moci nemusia predložiť oprávneným osobám, ale musia strpieť
prístup k nim, nakoniec sú to informácie, ktoré nemožno zverejniť, pretože ide o informácie podliehajúce úprave čl. 26 ods.4.
2
Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky, sp. zn. I. ÚS 57/00: Z ústavnej definície vyplýva, že právo na informácie má tri zložky,
a to vyhľadávanie, prijímanie a rozširovanie informácií... Prijímanie je získanie informácie do vlastnej dispozičnej sféry, a to pre
vlastnú spotrebu, ako aj pre potrebu iných. Získanie sa môže uskutočňovať zmyslovými orgánmi, rôznymi technickými prostriedkami,
ale aj akýmkoľvek iným spôsobom.
3

Zákon č. 23/1991 Zb. , ktorým sa uvádza LISTINA ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD ako ústavný zákon
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povinných subjektov odopierať informácie formou rozhodnutia podľa správneho poriadku a zabezpečila
4
tým procesnú obranu účastníkov.
2

VZŤAH SPRÁVNEHO PORIADKU A ZÁKONA O INFORMÁCIÁCH
Vzťah Správneho poriadku a Zákona o informáciách je vzťahom osobitného právneho predpisu
a všeobecného právneho predpisu.
Zákon o informáciách sa ako všeobecný právny predpis bude aplikovať len vtedy, ak
neexistuje osobitný právny predpis. Existenciu a aplikovateľnosť osobitnej právnej úpravy však
preukazuje povinná osoba.
Uvedené pravidlo má výnimku, a to je ustanovenie § 16 Zákona o informáciách o práve
nahliadať a robiť si výpisy, odpisy či kópie zo spisov a dokumentácie.
3

NAHLIADANIE DO SPISOV, NAZERANIE DO SPISOV
Zákon o informáciách predstavuje všeobecnú normu, ktorá nevylučuje, aby určité otázky boli
riešené v iných právnych predpisoch. Jedným z takýchto predpisov je Správny poriadok. V § 23
Správneho poriadku je upravené právo nazerať do spisov, právo robiť si z nich výpisy, odpisy a právo
5
dostať kópie spisov. Pre pochopenie obsahu týchto práv je potrebné si uvedomiť, že sa vzťahujú len
6
na získanie informácie zo spisu. Nemožno však vylúčiť užší prístup podľa Zákona o informáciách
k informáciám obsiahnutým v spise o správnom konaní, ak nie je poskytnutie požadovanej informácie
7
zákonom obmedzené.
Zákon o informáciách výslovne upravuje spôsob sprístupnenia informácií nahliadnutím do
spisu alebo dokumentácie, vyhotovením odpisov, výpisov alebo kópií zo spisov a z dokumentácií bez
8
preukázania právneho alebo iného dôvodu v § 16 . Pri realizácií uvedeného ustanovenia sa zachováva
diskrétnosť voči osobným údajom v súlade s ustanoveniami § 8 - § 14 Zákona o informáciách.
4

OBMEDZENIA PRÍSTUPU K INFORMÁCIÁM
Zo Správneho poriadku vyplývajú konkrétne obmedzenia na prístup k informáciám nazeraním
do spisov. Prístup k informáciám je Správnym poriadkom vylúčený v prípade zápisnice o hlasovaní,
utajovanej skutočnosti, bankového tajomstva, daňového tajomstva, obchodného tajomstva a zákonom
uloženej (uznanej) povinnosti mlčanlivosti. Správny orgán má výslovne v § 23 ods. 3 Správneho
poriadku stanovenú povinnosť urobiť opatrenie, aby sa nesprístupnila utajovaná skutočnosť, bankové
tajomstvo, daňové tajomstvo, obchodné tajomstvo alebo neporušila zákonom uložená (uznaná)
povinnosť mlčanlivosti. Ak osobitné predpisy upravujú špeciálny postup správneho orgánu v súvislosti
s opatreniami podľa uvedeného § 23 ods. 3 Správneho poriadku, je potrebné postupovať v súlade
s osobitnými predpismi (§ 23 ods. 3 sa použije subsidiárne).
Zákon o informáciách taktiež obmedzuje právo na prístup k informáciám nahliadnutím do
spisu, a to ak ide o opatrenia v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu práv a slobôd iných,
9
bezpečnosť štátu, ochranu verejného poriadku, ochranu verejného zdravia, ochranu mravnosti. Do
obmedzení ustanovenia § 8 až § 11 Zákona o informáciách zahŕňajú utajovanú skutočnosť, bankové
tajomstvo, daňové tajomstvo, osobné údaje, osobnosť a súkromie fyzickej osoby, obchodné tajomstvo,
špecifické obmedzenia (§ 8- utajované skutočnosti, § 9- ochrana osobnosti a osobných údajov, § 10obchodné tajomstvo, § 11- ďalšie obmedzenia prístupu k informáciám).

4
KORBEL, F. a kolektív: Právo na informace, 2. aktualizované a doplněné vydání podle stavu k 1.5.2005, Linde Praha, a.s.Právnické a ekonomické nakladatelství a knihkupectví Bohumily Hořínkové a Jana Tuláčka, 2005, str. 20-23.
5
§ 23 ods.1 Správneho poriadku: Účastníci konania a ich zástupcovia a zúčastnené osoby majú právo nazerať do spisov, robiť si
z nich výpisy, odpisy a dostať kópie spisov s výnimkou zápisníc o hlasovaní alebo dostať informáciu zo spisov s výnimkou zápisníc
o hlasovaní iným spôsobom.
§ 23 ods.2 Správneho poriadku: Správny orgán môže povoliť nazrieť do spisov a urobiť si výpis, odpis, môže poskytnúť kópiu spisov,
alebo môže poskytnúť informáciu zo spisov iným spôsobom aj iným osobám, pokiaľ preukážu odôvodnenosť svojej požiadavky.
6
KOŠIČIAROVÁ, S: Správny poriadok. Komentár. Šamorín, Heuréka 2004, str. 92
7
Rozsudok Najvyššieho správneho súdu Českej republiky, sp. zn. As 34/2005: Ak žalobca požadoval kópiu rozhodnutia ako celku,
potom nevylúčil žiaden z údajov v ňom uvedených ako taký, ktorý nepožaduje. Úvaha sťažovateľa o tom, že žiadosť o kópiu určitého
rozhodnutia so správneho spisu nie je žiadosťou o informáciu o skutočnostiach v rozhodnutí uvedených, ale žiadosťou o nahliadnutie
do spisu, nie je odôvodnená... Takáto žiadosť nakoniec zodpovedá situácií, keď žiadateľ nemôže poznať detailne obsah
požadovaného rozhodnutia. Najvyšší správny súd preto žiadosť sťažovateľa, naviac výslovne tak označenú, považuje za
nepochybnú žiadosť o poskytnutie informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ktorá v posudzovanej veci nie je
ustanoveným § 23 Správneho poriadku nijak obmedzená.
8

§16 ods. 1 Zákona o informáciách: Informácie sa sprístupňujú najmä ústne, nahliadnutím do spisu vrátane možností vyhotoviť si
odpis alebo výpis, odkopírovaním informácií na technický nosič dát sprístupnením kópií predlôh s požadovanými informáciami,
telefonicky, faxom, poštou, elektronickou poštou. Ak informáciu nemožno sprístupniť spôsobom určeným žiadateľom, dohodne
povinná osoba so žiadateľom iný spôsob sprístupnenia informácie.
9
SOTOLÁŘ,J.: Zákon o slobodnom prístupe k informáciám (podrobný komentár s judikatúrou), prvé vydanie, SOTAC, s.r.o., Košice,
2008, st. 52.
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5

SPIS
10
11
V § 30 ods. 3 a § 47 ods.7 Správneho poriadku sa používa pojem spis. Avšak uvedený
právny predpis tento pojem nedefinuje. Taktiež Správny poriadok nedefinuje ani pojem spisový materiál
12
13
použitý v § 57 ods. 2 a § 69 ods. 2 . Vychádzajúc predovšetkým z praxe správnych orgánov spis,
resp. spisový materiál, tvoria všetky písomnosti vzťahujúce sa na konkrétnu vec bez ohľadu na štádium
konania. Inak povedané, jednotlivé štádiá konkrétneho správneho konania netvoria samostatné spisy.
Právo nazerať do spisov, robiť si z nich výpisy a odpisy a právo dostať kópie spisov si nemôžu
účastníci konania, ich zástupcovia, zúčastnené osoby a iné osoby, ktoré preukážu odôvodnenosť svojej
požiadavky, vykladať extenzívne, teda aj na iné spisy, ktoré s ich konkrétnou vecou by mohli mať len
širšiu súvislosť.
Na účely Zákona o informáciách pod spisom povinnej osoby rozumieme v podstate to isté,
teda zažurnalizované písomnosti v časovej nadväznosti, očíslované, ktoré sa nachádzajú v spisovom
obale. Čo sa týka definície pojmu spis v Zákone o informáciách, platí to isté ako v prípade Správneho
poriadku.
6

OKRUH OSÔB
Nazeranie do spisov podľa Správneho poriadku je viazané na účastníkov konania, ich
zástupcov, zúčastnené osoby, iné osoby, ktoré preukážu odôvodnenosť svojej požiadavky a iné
subjekty vymedzené osobitnými zákonmi. Ide o tzv. univerzálny prístup k celému obsahu spisu, teda
k všetkým listinám hoci by boli napríklad označené aj ako obchodné tajomstvo.
Nahliadanie do spisov podľa Zákona o informáciách je viazané na žiadateľa, ktorým môže byť
fyzická alebo právnická osoba, a to bez preukázania akéhokoľvek právneho dôvodu.
7

LEHOTY
Podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd má každý právo na
to, aby jeho záležitosť bola spravodlivo a v primeranej lehote prejednaná.
V prípade nahliadnutia do spisu podľa § 16 Zákona o informáciách
ide o jednu
z demonštratívne vymedzených foriem sprístupnenia informácií, pre ktorú platia lehoty ustanovené v §
17 uvedeného zákona.
Lehoty sú základné, bežné a predĺžené. Základná lehota je formulovaná „bez zbytočného
odkladu“, teda pôjde o postup povinnej osoby realizovaný na počkanie, alebo s minimálnym
oneskorením. Bežná lehota je formulovaná „najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti
alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti“ a „najneskôr do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje
informácia nevidiacej osobe“. Predĺžená lehota prichádza do úvahy v prípade základnej aj bežnej lehoty
14
zo závažných dôvodov taxatívne uvedených v zákone.
Ak povinná osoba nevybaví žiadosť v zákonnej lehote ide o nesprávny úradný postup orgánu
verejnej správy podľa zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone
verejnej moci a o zmene niektorých zákonov v platnom znení a taktiež je potrebné počítať
15
s priestupkovoprávnou zodpovednosťou (§ 21a Zákona o informáciách ). Okrem toho nastupuje
16
17
fikcia negatívneho rozhodnutia (§ 18 ods. 3 Zákona o informáciách ).

10

§ 30 ods. 3 Správneho poriadku: „Rozhodnutie o zastavení konania podľa odseku 1 písm. b) a c) sa iba vyznačí v spise.“
§ 47 ods. 7 Správneho poriadku: „Osobitné zákony ustanovujú, v ktorých prípadoch sa rozhodnutie, ktorým sa účastníkovi konania
v plnom rozsahu vyhovuje, len vyznačí v spise a účastníkovi konania sa namiesto písomného vyhotovenia rozhodnutia vydá osobitný
doklad alebo poskytne plnenie.“
12
§ 57 ods. 2 Správneho poriadku: „Ak nerozhodne správny orgán, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, o odvolaní, predloží ho spolu
s výsledkami doplneného konania a so spisovým materiálom odvolaciemu orgánu najneskôr do 30 dní odo dňa, keď mu odvolanie
došlo, a upovedomí o tom účastníka konania.“
13
§ 69 ods. 2 Správneho poriadku: Ak takto správny orgán plne nevyhovie protestu sám, je povinný predložiť ho spolu so spisovým
materiálom v lehote určenej v proteste, a ak lehota nie je určená, do 30 dní na rozhodnutie nadriadenému správnemu orgánu
najbližšie vyššieho stupňa (§ 58); ak ide o ústredný orgán štátnej správy, predloží protest svojmu vedúcemu, ktorý rozhodne na
základe návrhu ním ustanovenej osobitnej komisie (§ 61 ods. 2).
14
Závažnými dôvodmi sú:
-vyhľadávanie a zber požadovaných informácií na inom mieste, ako je sídlo povinnej osoby vybavujúcej žiadosť,
-vyhľadávanie a zber väčšieho počtu oddelených alebo odlišných informácií požadovaných na sprístupnenie v jednej žiadosti,
-preukázateľné technické problémy spojené s vyhľadávaním a sprístupňovaním informácie, o ktorých možno predpokladať , že ich
možno odstrániť v rámci predĺženej lehoty.
15
§ 21a ods. 1 Zákona o informáciách: „Priestupku sa dopustí ten, kto
a) vedome vydá a zverejní nepravdivé alebo neúplné informácie,
b) vydaním rozhodnutia alebo vydaním príkazu, alebo iným opatrením zapríčiní porušenie práva na sprístupnenie informácií,
c) poruší inú povinnosť ustanovenú týmto zákonom.“
16
Inštitút fiktívneho rozhodnutia v Českej republike bol však ako problémový zrušený novelou zákona o o slobodnom prístupe
k informáciám č. 61/2006 Sb. V súvislosti s fiktívnym rozhodnutím je zaujímavý Rozsudok Najvyššieho správneho súdu Českej
republiky, sp. zn. 6 A 118/2000, z ktorého vyplýva- Uvedené negatívne fiktívne rozhodnutie má za následok, že vec je rozhodnutá,
res iudicata a pojednávanie o nej je ukončené. S ohľadom na zákaz dvojitého prejednania tej istej veci potom pre právnu moc
negatívneho fiktívneho rozhodnutia nemohla predsedníčka Štátneho úradu pre jadrovú bezpečnosť znovu o rozklade žalobcu
11
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Správny poriadok neupravuje postup správneho orgánu pri realizácii práva nazerať do spisov
podľa § 23. Vychádzajúc z praxe správnych orgánov možno však konštatovať, že toto procesné právo
umožní správny orgán realizovať, len čo o to požiadajú účastníci konania, ich zástupcovia a zúčastnené
osoby. Poprípade sa správny orgán dohodne na termíne (dátum, čas, miesto), kedy sa uskutoční
procesný úkon. O realizácii tohto procesného práva by mal správny orgán urobiť záznam o tom, kto do
spisu nazrel, čas kedy došlo k nazretiu do spisu, ktorý zamestnanec bol pri tom prítomný. Tento
záznam je mimoriadne dôležitý pre prípad preskúmavania rozhodnutia správneho orgánu, keď sa
namieta porušenie procesného práva v súvislosti s odoprením nazretia do spisu.
Právo nazerať do spisov majú aj iné osoby, ktoré preukážu odôvodnenosť svojej požiadavky.
Za odôvodnenú požiadavku treba považovať hlavne dôležitý právny záujem. Ak správny orgán povolí
nazrieť do spisu aj iným osobám, určí aj rozsah a spôsob, akým sa zrealizuje toto právo.
8

ZÁVER
Nazeranie do spisov podľa Správneho poriadku je procesným právom. Nahliadanie do spisov
podľa Zákona o informáciách je jednou z foriem realizácie práva na informácie. V tejto súvislosti ide
o vzťah osobitného právneho predpisu (Správny poriadok) a všeobecného právneho predpisu (Zákon
o informáciách). Zároveň je potrebné zdôrazniť, že v prípade nahliadania do spisov ide o výnimku
z pravidla, že všeobecný právny predpis sa bude aplikovať len vtedy, ak neexistuje osobitný právny
predpis.
Teda ak napr. podľa § 23 ods. 2 Správneho poriadku iná osoba ako účastník konania, jeho
zástupca alebo zúčastnená osoba bude chcieť nazrieť do spisu správneho orgánu a správny orgán to
nepovolí, lebo táto osoba nepreukáže odôvodnenosť svojej požiadavky, zostáva stále možnosť
dopracovať sa k informáciám v spise podľa § 16 ods. 1 Zákona o informáciách, a to bez preukázania
právneho dôvodu, hoci sa už bude jednať o užší prístup. Samozrejme sa predpokladá dodržanie
zákonných obmedzení.
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rozhodnúť napadnutým rozhodnutím. Pokiaľ tak rozhodla, nastala v danom prípade situácia, že o jednej a tej istej veci ohľadom tých
istých subjektov bolo rozhodnuté dvakrát, takže napadnuté rozhodnutie má také vady, ktoré vyvolávajú jeho ničotnosť.
17
§ 18 ods. 3 Zákona o informáciách: „Ak povinná osoba v lehote na vybavenie žiadosti neposkytla informácie či nevydala
rozhodnutie a ani informáciu nesprístupnila, predpokladá sa, že vydala rozhodnutie, ktorým odmietla poskytnúť informáciu. Za deň
doručenia rozhodnutia sa v tomto prípade považuje tretí deň od uplynutia lehoty na vybavenie žiadosti.“
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PRÁVO NA DOBRÚ SPRÁVU1
Zuzana Kiselyová
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Predmetom príspevku je aktuálna problematika fenoménu dobrej správy, jej vyjadrenia
v národných i medzinárodných úpravách. Autorka sa predovšetkým zameriava na vzťah občan –
verejná správa. Príspevok analyzuje potrebu dobrej správy ako takej, ako aj jej princípov pri výkone
verejnej správy ako služby občanom. Rovnako sa zaoberá problematikou legálneho vymedzenia dobrej
správy. Autorka zdôrazňuje potrebu inštitútu verejného ochrancu práv pri praktickej aplikácii princípov
dobrej správy.
Kľúčové slová: pojem dobrá správa, právo na dobrú správu, princípy dobrej správy, Rada Európy,
Európska únia, verejný ochranca práv, verejná správa.
Abstract: The paper deals with the topical phenomenon of good administration and its reflection in
regulations at national and international level. It focuses on the relationship between citizens and public
administration. The paper analyses the necessity of good administration as such, as well as its
principles in the exercise of public administration as a service to the citizens. It also considers the legal
definition of good administration. The author exmphasizes the importance of the public defender of
rights (ombudsman) in the practical application of the principles of good administration
Key words: concept of good administration, right to good administration, principles of good
administration, Council of Europe, European Union, ombudsman, public administration

1

ÚVOD

Otázka dobrej správy a jej princípov sa stáva významnou a diskutovanou témou na národnej
a európskej úrovni. Pojem dobrá správa („good administration“) nie je v našom právnom poriadku
legálne vymedzený ani definovaný. Zahraničné právne úpravy, ktoré v sebe pojem dobrá správa
obsahujú, ho nijakým spôsobom nedefinujú, a ani sa o jeho definíciu nepokúšajú. Vychádzajú len z
jeho existencie a pomáhajú ho ďalej naplňovať. Obdobný stav panuje na úrovni medzinárodnej i na
úrovni nadnárodnej. Pokiaľ býva vytvorený dokument, ktorý sa fenoménu dobrej správy venuje,
charakteristickým rysom pre neho je, že definuje dobrú správu prostredníctvom jej jednotlivých súčastí,
jednotlivých komponentov, ktoré vo svojom dôsledku vedú k naplneniu požiadavky výkonu verejnej
2
správy ako dobrej správy.
„Na koncept dobrej správy sa najčastejšie hľadí ako na určitý návod, ako správne riadiť
spoločnosť či organizáciu, ako tvoriť rozhodnutie a ako ho následne realizovať. Cez množstvo
pokusov definovať samotný pojem sa väčšinou stretávame s výpočtom zásad, princípov a úloh, ktoré
by mali samotnú podstatu konceptu dobrej správy naplniť. Koncept je spájaný predovšetkým s verejným
sektorom, aj keď má korene ako v sektore súkromnom, tak verejnom. Na verejný sektor sú v súčasnosti
intenzívne kladené požiadavky na zvýšenie kvality, efektívnosti, hospodárnosti poskytovaných služieb.
Tieto tlaky sú v európskom kontexte zastrešované predovšetkým Radou Európy a Európskou úniou
(ďalej len „EÚ“ ). Tieto inštitúcie sa potom snažia poskytovať určitý návod, ako tieto požiadavky
dosiahnuť a práve jedným z najdôležitejších komponentov tohto návodu je právo na dobrú správu.
Pojem dobrá správa je tak pojmom nadnárodným, ktorý nie je založený na tradícii jedného či niekoľko
štátov, ale jedná sa o pojem, ktorý v sebe kumuluje tie najdôležitejšie, najzákladnejšie
3
a najvšeobecnejšie princípy, ktoré sú spoločné pre všetky členské štáty EU“.
Dobrá správa je pojem „popisujúci také správanie orgánov verejnej správy, ktoré im síce
nepredpisuje priamo zákon, ale ktoré od nich napriek tomu môžeme spravodlivo požadovať. Zlá správa
vedie k vzniku nespravodlivosti, k obťažovaniu osôb prehnanou byrokraciou, k prieťahom a iným
nežiaducim dôsledkom. Pojem dobrej správy, ako súhrnu požiadaviek, ktoré sa kladú nad rámec
4
zákona na výkon správy verejných vecí, používa tradične anglosaský právny systém“.

1

„Tento článok bol napísaný s podporou grantu udeleného Agentúrou na podporu výskumu a vývoja, číslo APVV –0448-10 a je
súčasťou výskumnej úlohy.“
POTĚŠIL, L. Dobrá správa v dokumentech Rady Evropy.Veřejná správa, s.8
3
TOMOSZEK, M. Principy dobré správy v zemích EU – srovnání, s. 99.
4
ČERNÍN, K. Principy dobré správy definované veřejným ochráncem práv. s. 11.
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Ako už bolo uvedené, pojem dobrej správy vznikol v súvislosti s európskou integráciou
a ochranou základných práv aj v európskom priestore. Významnú úlohu pri formulovaní práva na dobrú
správu, princípov dobrej správy zohrala Rada Európy a jej pôsobenie k vytvoreniu spoločného základu
verejnej správy pre demokratické štáty. Ide predovšetkým o vydávanie jej rôznych odporúčaní a
rezolúcií, aj keď v tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že v súčasnosti neexistuje na európskej
úrovni žiadny záväzný dokument, ktorý by definoval princípy dobrej správy, vydané dokumenty
zaraďujeme do tzv. soft law (okrem Charty základných práv EÚ).
Štáty, resp. ich vlády, majú prinajmenšom politický záväzok správať sa v súlade s týmito
akceptovanými aktmi, a to aj v prípade, že sama Rada Európy neorganizuje kontrolu, či ani nevyžaduje,
aby boli podávané správy o naplňovaní týchto dokumentov. Predstavujú totiž vodítko pre domácu
5
vnútroštátnu legislatívu a aj pre samotný výkon verejnej správy.
V rámci činnosti Rady Európy a Európskej únie existuje niekoľko dokumentov, ktoré sa dobrou
správou zaoberajú. Ide predovšetkým o Chartu základných práv Európskej únie (ďalej len „Charta“), t.j.
dokument, ktorý medzi základné práva občanov v rámci Európskej únie zaradil aj právo na dobrú
správu vecí verejných. Tento článok zakotvuje právo každého na to, aby inštitúcie, orgány, úrady
a agentúry Únie vybavovali jeho záležitosti nestranne, spravodlivo a v primeranej lehote. Toto právo
zahŕňa najmä právo každého:
a) na vypočutie pred prijatím akéhokoľvek individuálneho opatrenia, ktoré by sa ho mohlo nepriaznivo
dotýkať;
b) na prístup k spisu, ktorý sa ho týka, za predpokladu rešpektovania oprávnených záujmov dôvernosti
a služobného a obchodného tajomstva;
c) povinnosť administratívy odôvodniť svoje rozhodnutia.
V zmysle tohto článku má každý právo na náhradu škody spôsobenej inštitúciami alebo
zamestnancami Únie pri výkone ich funkcií v súlade so všeobecnými zásadami spoločnými pre právne
poriadky členských štátov, a tiež každý sa môže obrátiť na inštitúcie Únie v jednom z jazykov zmlúv
a musí dostať odpoveď v rovnakom jazyku.
Ďalším dokumentom, ktorý podrobnejšie upravuje, čo podľa Charty znamená právo na dobrú
správu a čo možno v praxi v styku s európskymi inštitúciami očakávať, je Európsky kódex dobrej
správnej praxe. Kódex je dokument, ktorý by mali orgány a inštitúcie Európskej únie, ich administratíva,
úradníci a iní zamestnanci dodržiavať vo vzťahoch s verejnosťou. Kódex zohľadňuje zásady
európskeho správneho práva obsiahnuté v judikatúre Súdneho dvora a čerpá aj podnety z národných
zákonov. Tento dokument bol vypracovaný európskym verejným ochrancom práv a bol prijatý
uznesením Európskeho parlamentu v roku 2001.
Za základný dokument týkajúci sa práva na dobrú správu vydaný Radou Európy sa považuje
Odporúčanie Výboru ministrov Rady Európy č. (2007) 7 o dobrej verejnej správe. „Odporúčanie
obsahuje základné princípy dobrej verejnej správy. Sú nimi princípy, ktoré majú hmotnoprávny
charakter (napr. princíp zákonnosti, rovnoprávnosti, nestrannosti, proporcionality, právnej istoty, úcty
k súkromiu, transparentnosti a princíp zodpovednosti verejnej správy) a tiež pravidlá procesnoprávneho
charakteru, ktoré sa týkajú správneho konania (napr. začatia správneho konania, procesných práv
6
osôb, výkonu rozhodnutia a náhrady škody).“ Pred prijatím tohto Odporúčania bol v Rade Európy
vypracovaný celý rad dokumentov, ktoré obsahujú jednotlivé prvky dobrej správy. Uvediem
napríklad rezolúciu Výboru ministrov Rady Európy č. (77) 31 o ochrane jednotlivca vo vzťahu ku
všetkým správnym aktom, ktorá formuluje päť základných princípov správneho konania, ďalej
Odporúčanie Výboru ministrov Rady Európy č. (80) 2, ktoré sa týka výkonu povinností podľa vlastného
voľného uváženia zo strany správnych orgánov; Odporúčanie Výboru ministrov Rady Európy č. (81) 19
sa týka prístupu k informáciám, ktoré sú v držbe orgánov verejnej správy. Odporúčanie Výboru
ministrov Rady Európy č. (87) 16 o správnych konaniach, ktoré sa dotýkajú veľkého počtu osôb,
Odporúčanie Výboru ministrov Rady Európy č. (91) 10 o oznamovaní osobných údajov, ktoré sú
v držbe orgánov verejnej správy, tretím osobám, Odporúčanie Výboru ministrov Rady Európy č. (91) 1
o správnych sankciách, Odporúčanie R(2000)10 Výboru ministrov obsahuje modelový kódex konania
úradníka....
Dobrá správa sa vyskytuje tiež v činnosti európskych súdnych orgánov, či už je to Súdny dvor
EÚ, Všeobecný súd alebo Európsky súd pre ľudské práva. V judikatúre týchto súdov sa vyskytujú
viaceré prípady, v ktorých sa súdy pojmom dobrá správa všeobecne alebo len niektorým z princípov
dobrej správy zaoberali. Napríklad Súd prvého stupňa v prípade max.mobil Telekommunikation Service
GmbH v. Commission of the E.C., T-54/99, z roku 2002, kde Súd založil svoje rozhodnutie na čl. 41
ods. 1 (právo na dobrú správu) a čl. 47 (súdny prieskum) Charty alebo prípady Európskeho súdneho
dvora, ktoré tvorcovia Charty označili za svoje zdroje, z ktorých vychádzal ich článok 41 (právo na
5
6

POTĚŠIL, L. Dobrá správa v dokumentech Rady Evropy.
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dobrú správu), ako napríklad napríklad C-255/90, Burban, ECR (1992), I-2253; T-167/94, Nolle, ECR
(1995), II-2589; T-231/97, New Europe Consulting e.a., Rec (1999) II-2403; 222/86, Heylens, ďalej
uvediem prípady Európskeho súdu pre ľudské práva Engel z 8.6.1976, A22 (princíp legality); Malone z
2.8.1984, A82; Sporrong and Lonnroth v. Sweden z 23.9.1982, A52 (k princípu proporcionality);
Vasilopoulou z 21.3.2002 (k tomu, čo sa rozumie pod pojmom včasnosť).
Verejná správa zohráva kľúčovú úlohu v demokratickej spoločnosti – orgány verejnej správy
vykonávajú aktivity v početných oblastiach. Ich činnosť vplýva na práva a záujmy súkromných osôb a
vnútroštátna úprava i rôzne medzinárodné nástroje, prinášajú osobám určité práva vo vzťahu k verejnej
7
správe. Verejná sprava je dôležitou súčasťou verejných služieb, ktoré sú orientované na plnenie
funkcií štátu. Mnohé z nich sa bezprostredne týkajú občana a to nielen ako objektu výkonu verejnej
moci, ale aj ako subjektu práv, ktorých sa môže občan dovolať práve prostredníctvom orgánov verejnej
správy. Verejná sprava by mala rešpektovať určité pravidlá. Predovšetkým musí byť flexibilná, musí sa
prispôsobovať meniacim sa potrebám hospodárskeho rozvoja a hlavne občanov. Musí sa vyvíjať
a modernizovať. Princíp dobrej správy je nevyhnutnosť pre dobré fungovanie spoločnosti, pre jej
prospešnosť, pre to, aby sa občan v nej dobre cítil. Aby sme toto dosiahli, nutne musíme uplatňovať
také prostriedky, ktorými to orgány verejnej správy zabezpečia. V radoch úradníctva ešte prevláda
8
realita, že sa s poňatím verejnej správy ako služby občanovi ešte celkom nestotožnili.
Podľa skúseností konflikt medzi občanom a orgánom verejnej správy spôsobujú najmä faktory,
akými sú pomalosť vo vybavovaní, nedostatočná ústretovosť, často sa stretávame s aroganciou
a ignoráciou v prípadoch podania sťažnosti alebo námietky proti jeho postupu. Pritom problémom na
strane orgánov verejnej správy býva často nepochopenie obsahu právnych predpisov a neznalosť
právneho poriadku. Ďalším fenoménom niektorých úradníkov je odmietavý prístup, nehľadanie riešení
smerujúcim pomôcť občanovi, neochota diskutovať. Na druhej strane často občan pri podaní
vysvetlenia k postupu orgánu verejnej správy nebýva voči úradníkovi vecný, je neprimerane kritický
a kritiku často obráti na urážanie. Hľadá útok na vlastnú osobu a nie je prístupný k hľadaniu
konštruktívnych záverov. Takto pri vzájomnom nepochopení zbytočne vzniká konflikt, ktorý v mnohých
prípadoch sa posudzuje účelovo, tvrdohlavo a často politicky. Vo vzájomných vzťahoch býva potláčaná
9
etika a rešpektovanie jej pravidiel.
2

DOBRÁ SPRÁVA A VEREJNÝ OCHRANCA PRÁV

Vplyv dokumentov, ktoré upravujú právo na dobrú správu na Slovenskú republiku vyplýva
z členstva Slovenskej republiky v Rade Európy a v Európskej únii. Princípy, ktoré zahŕňa dobrá správa
sú obsiahnuté vo viacerých právnych inštitútoch, ktoré sú súčasťou slovenského právneho poriadku,
10
ako aj správneho práva. Nájdeme ich vyjadrené v správnom poriadku , ako aj v osobitných
11
predpisoch . Niektoré princípy dobrej správy boli do správneho poriadku včlenené novelou z roku
12
2004 ako zásady správneho konania (napríklad zásada materiálnej rovnosti, ktorá vyjadruje
požiadavku kontinuity rozhodovania). Rovnako ostatné princípy dobrej správy sú správne orgány
povinné aplikovať napriek tomu, že nie sú súčasťou vnútroštátnej legislatívy. Presadzovanie niektorých
princípov dobrej správy však najmä v praxi správnych orgánov predstavuje dlhodobý a náročný proces.
13

Vzťah verejná moc – občan sa formuje dlhodobo pod vplyvom určitých pravidiel. Tieto pravidlá
14
(ako aj niektoré princípy dobrej správy) bývajú často obsiahnuté v etických kódexoch , nie v každom
prípade sa však vyskytujú základné etické normy (etické kódexy) pracovníka verejnej správy. Čiastočne
zvyknú byť obsiahnuté vo viacerých normách (napr. v Zákonníku práce), alebo sú obsahom interných
predpisov na jednotlivých inštitúciách (pracovné poriadky).
Roztrieštenosť jednotlivých princípov dobrej správy a „absencia základných etických morálnych
pravidiel, ktoré by definovali štandardné a žiaduce správanie pracovníkov verejnej správy neumožňuje
15
ich vynucovanie a následne kultivovanie prostredia. Sankčné mechanizmy nie sú dostatočne účinné.“
Na európskej úrovni (ako už bolo vyššie uvedené) bola zvolená forma Kódexov dobrej správy,
ktoré regulujú pravidlá správania sa a ktorých ustanovenia majú byť meradlom správneho či
nesprávneho úradného postupu. Kódexy podporujú najvyššie štandardy správnej praxe a ich cieľom je
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KOŠIČIAROVÁ, S. Ústavnoprávne aspekty princípov dobrej verejnej správy, súdna judikatura a ochrana prírody.
KANDRÁČ,P. Úvahy o zásadách a princípoch dobrej správy. s. 35,38.
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minimalizovať riziko konfliktov záujmov. Niektoré kódexy presne vymedzujú pravidlá správania sa,
niektoré len odkazujú na základné morálne hodnoty.
V Českej republike je už pojem dobrá správa explicitne vyjadrený v zákone č. 349/1999 Sb., o
16
17
verejnom ochrancovi práv , a tiež v zákone č. 500/2004 Sb., správny poriadok . Ide síce o právne
úpravy, ktoré pojem „dobrá správa“ obsahujú, nijakým spôsobom ho však nedefinujú a ani sa o definíciu
nepokúšajú. To znamená, že aj keď je pojem „dobrá správa“ obsiahnutý v práve, nemá charakter
právnej normy a dokonca niektoré princípy, ktoré sú obsahom tohto pojmu vyplývajú z mimoprávnej
oblasti, pretože sú odvodené zo všeobecných mravných regulátorov medziľudských vzťahov. Napriek
týmto skutočnostiam však má byť tento pojem na základe uvedených zákonov určitým meradlom
posudzovania výkonu verejnej správy.
Z tohto dôvodu hodnotím pozitívne snahu prvého českého verejného ochrancu práv
(ombudsmana), JUDr. Otakara Motejla, ktorý sa rozhodol zhrnúť poznatky zo svojej činnosti do
symbolického desatora princípov dobrej správy, ktoré predstavil na konferencii v roku 2006 v Brne,
zaoberajúcou sa problematikou dobrej správy. Verejný ochranca práva sa na tejto konferencii vyjadril,
že na jednej sprane pre neho vznikla zložitá situácia, keď mu zákonodarca v zákone o verejnom
ochrancovi práv uložil povinnosť skúmať činnosť orgánov štátnej správy nielen z hľadiska princípu
legality a poctivosti, ale výslovne mu uložil, aby posudzoval konanie úradníkov z hľadiska princípov
dobrej správy, pričom ich nijakým spôsobom nedefinoval. Na druhej strane mu však táto regulácia
priniesla nové možnosti, keďže predtým nevedel, ako má vytknúť pochybenie úradu, ktorý síce zákon
neporušil, ale napriek tomu považoval jeho konanie za nesprávne. Uvedomoval si však, že aj tento
18
pojem musí byť vyjadrený podľa určitých pravidiel. Toto desatoro princípov dobrej správy tvorí súlad
s právom, nestrannosť, včasnosť, predvídateľnosť, presvedčivosť, primeranosť, súčinnosť,
zodpovednosť, otvorenosť a ústretovosť. Pri tvorbe týchto princípov vychádzal predovšetkým
z vlastných skúseností v rámci inštitútu verejného ochrancu práv, ako aj z Európskeho kódexu dobrej
správnej praxe Európskej únie, z Odporúčania Rady Európy o dobrej správe a z ďalších
medzinárodných dokumentov.
Aktivita českého verejného ochrancu práv v oblasti dobrej správy môže byť inšpiráciou aj pre
Slovenskú republiku.
Do slovenského ústavného systému bol inštitút verejného ochrancu práv zavedený ústavným
zákonom č.90/2001 Z. z. V zmysle čl. 151a ods. 1 zákona č. 460/1992 Zb. Ústavy Slovenskej republiky
v znení neskorších predpisov „Verejný ochranca práv je nezávislý orgán Slovenskej republiky, ktorý v
rozsahu a spôsobom ustanoveným zákonom chráni základné práva a slobody fyzických osôb a
právnických osôb v konaní pred orgánmi verejnej správy a ďalšími orgánmi verejnej moci, ak je ich
konanie, rozhodovanie alebo nečinnosť v rozpore s právnym poriadkom.“
Základnými znakmi moderne chápaného inštitútu verejného ochrancu práv sú politická
nezávislosť a nestrannosť, neformálny spôsob konania, možnosť začať konanie i z vlastnej iniciatívy
a absencia možnosti zrušiť alebo zmeniť napadnuté rozhodnutia orgánov verejnej správy. Verejný
19
ochranca práv sa tak radí k mimosúdnym orgánom základných práv a slobôd. Verejný ochranca práv
realizuje nestranné prešetrenie sťažností, prejednávanie prípadov prebieha rýchlo, lacno a neformálne.
„Ak sú sťažnosti občanov upozorňujúce na určité disfunkcie v zabezpečovaní, resp. v naplňovaní
ľudských a občianskych práv koncentrovane zverované úradu verejného ochrancu práv, môžu odhaliť
všeobecné tendencie určitých sociálnych problémov v ich vývoji, môžu byť pevným a trvalým zdrojom
informácii o problematickej činnosti skôr, ako dôjde všeobecne k systémovým ťažkostiam, môžu
ponúknuť informácie o nedostatkoch a identifikovať množstvo problémov skôr ako sa stanú dôvodom
20
spoločenskej krízy“.
Stotožňujem sa s názormi, podľa ktorých zameranie činnosti verejného ochrancu práv iba na
21
ochranu základných práv a slobôd nedostatočne vystihuje pravú podstatu tohto inštitútu. Pravú
podstatu činnosti verejného ochrancu práv veľmi dobre vystihla dôvodová správa k českému zákonu
č.349/1999 Sb. o verejnom ochrancovi práv, podľa ktorej je omylom chápať ombudsmana
predovšetkým ako ochrancu základných práv a slobôd, ktorý by tak mohol konkurovať súdnictvu. Podľa
dôvodovej správy je potrebné si uvedomiť, že vlastný a prapôvodný účel inštitúcie spočíval v dohliadaní
na dodržiavanie zákonov a ostatných právnych predpisov a plnenie povinností štátnymi úradníkmi či
neskôr v ochrane pred zlou správou, pred byrokratickými, necitlivými či nespravodlivými postupmi
úradníkov a verejnej správy ako takej. Prehliadané alebo pomalé konanie, arogancia, nezdvorilosť,
16
§1 ods.1 zákona č. 349/1999 Sb. : „Veřejný ochránce práv (dále jen "ochránce") působí k ochraně osob před jednáním úřadů a
dalších institucí uvedených v tomto zákoně, pokud je v rozporu s právem, neodpovídá principům demokratického právního státu a
dobré správy, jakož i před jejich nečinností, a tím přispívá k ochraně základních práv a svobod.“
17
Podľa § 8 ods.2 zákona č. 500/2004 Sb., Správní orgány vzájemně spolupracují v zájmu dobré správy.“
18
MOTEJ,O. Několik slov k zahájení konference, s. 8.
19
PRÍBELSKÝ,P. Verejný ochranca práv- nový institut slovenského právneho poriadku. s. 136.
20
SKÁLA,J. Funce úřadu ombudsmana v právním státě. s.286
21
Například Príbelský,P. alebo Sládeček,V.
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neodôvodnené prieťahy, chybný výklad zámerov zákonodarcu a podobne, sa môžu uviesť ako postupy,
ktoré väčšinou nemožno subsumovať pod porušenie základných ľudských práv a slobôd, niekedy sú
dokonca právne v poriadku. Takým veciam by sa podľa dôvodovej správy mal verejný ochranca práv
venovať.
Okruh pôsobnosti ombudsmana s kompetenciou správneho súdnictva sa do určitej miery
prekrýva. Nejde však o vzťah konkurenčný, ale inštitút ombudsmana možno považovať za doplnkový
(komplementárny) systém ochrany práv a slobôd, ktorého účelom nie je nahradzovať funkcie iných
štátnych orgánov. Na rozdiel od súdnych foriem ochrany, ktoré sú na jednej strane účinnejšie
(rozhodnutia vynútiteľné štátnou mocou), na druhej strane sú zároveň vo svojich postupoch podstatne
právne formalizovanejšie, a tiež časovo a finančne náročnejšie (zastupovanie, náklady konania),
ombudsman ponúka evidentne rýchlejší, menej formálny a poplatkom nepodliehajúci postup, ktorý
prináša podobné a často efektívnejšie výsledky. Ombudsman v porovnaní so správnym súdnictvom
môže ísť v konkrétnom prípade viac do hĺbky, neposudzuje vec, resp. nie je viazaný rigidnými
procesnými pravidlami napr. pri dokazovaní, ale môže sa pokúsiť (z vlastnej iniciatívy) preniknúť do
ďalších detailov prípadu. Pôsobnosť ombudsmana by mala do istej miery smerovať aj „ďalej“ ako súdna
právomoc, mala by sa zaoberať posudzovaním chýb a správnosti postupu správnych orgánov aj z iných
hľadísk, ako rýdzo právnych. V konečnom dôsledku je tu významný efekt „odbremenenia“ súdov,
pretože iste nie je žiaduce všetko riešiť súdne, v mnohých veciach môže byť práve neformálne
22
a operatívnejšie konanie ombudsmana prínosom. Verejný ochranca práv plní predovšetkým funkciu
nezávislého orgánu určeného k vybavovaniu sťažností zdanlivo menej závažných, a väčšinou preto
súdne nepreskúmateľných. Aj samotná prax preukazuje, že mnohé prípady sú v súlade s pozitívnym
právom a preto si príslušné orgány ako napríklad Ústavný súd, všeobecné súdy, prokuratúra nemôžu
uplatniť svoju právomoc. Mohli by však byť úspešne napadnuté návrhom verejného ochrancu práv na
vykonanie nápravy, keď by sa mohol zameriavať na prípady „zlej správy.“
„Verejný ochranca práv ako kontrolný organ „sui generis“ koná ako vonkajší mechanizmus
kontroly – zisťuje a namieta nesprávny úradný postup – upozorňuje na oblasti, ktoré je potrebné zlepšiť
a samozrejme, že i odporúča kroky na nápravu a tým pomáha zlepšovať činnosť organov verejnej
správy. Účelom je zlepšiť služby poskytovane občanom. Vzťah verejná sprava – občan sa formuje
dlhodobo pod vplyvom formálnych a neformálnych pravidiel. Tieto sa od seba nemôžu veľmi vzdialiť,
23
pretože ak formálne pravidla nemajú svojich nositeľov, nebudú rešpektované.“ Aj z týchto dôvodov
pokladám za užitočné, aby sa otázkou dobrej správy zaoberal práve verejný ochranca práv, keďže má
spomedzi orgánom vonkajšej kontroly verejnej správy na to najlepšie predpoklady.
„Dobrá správa je vnímaná ako určitá „kvalita verejnej správy.“ Akú kvalitu, rozmer, by mala
mať verejná správa, aby bola dobrou správou, nemožno samozrejme jednoznačne definovať. Preto je
typické jej vymedzenie prostredníctvom všeobecných princípov, prvkov, na ktorých má spočívať. Akými
nástrojmi možno k jej naplneniu dospieť, bude závisieť od konkrétneho systému verejnej správy.
Jedným z týchto nástrojov je bezpochyby verejný ochranca práv, ktorý na základe svojej činnosti môže
24
dospieť ku konkrétnemu pomenovaniu princípov dobrej správy a ciest, ako k ich naplneniu dospieť.“
Slovenský ombudsman by si mohol vybrať cestu, ktorú si zvolil bývalý český verejný ochranca práv
(ombudsman) JUDr. Otakar Motejl a pokúsiť sa zosumarizovať a sformulovať princípy dobrej správy,
zrejme najlepšie vo forme kódexu pre pracovníkov verejnej správy, na ktorých sa pôsobnosť
ombudsmana vzťahuje. Ako uvádza sám Doc. JUDr. Pavel Kandráč, bývalý verejný ochranca
práv v Slovenskej republike, ktorý v úrade pôsobil desať rokov, „z poznania, ktoré verejný
ochranca práv nadobudol pri svojej činnosti jednoznačne vyplýva, že verejní zamestnanci vo svojej
každodennej práci potrebujú podrobnejšie pravidlá, ktoré jasne definujú hranice akceptovateľného
25
26
správania.“ Pri tvorbe týchto pravidiel by sa ombudsman mohol inšpirovať svojím českým kolegom
a zároveň sa vyhnúť chybám, ktoré boli vyčítané desatoro princípov dobrej správy, ako napríklad
roztriediť princípy do viacej úrovní, výraznejšie štruktúrovať zložky jednotlivých zásad, zdôrazniť to
podstatné, t.j. vytvoriť schému princípov, ktorých aplikácia na konkrétny prípad môže umožniť
konkrétnejšie posudzovanie eventuálnych pochybení úradu, a klasifikáciu týchto pochybení, čo by
mohlo zjednodušiť praktické posudzovanie princípov dobrej správy v každodennej praxi verejnej správy.
Uvedenú schému potom v prípadoch, kde pre to existuje konkrétny základ previazať odkazmi
s príslušnými ustanoveniami správneho poriadku a ďalších právnych predpisov vrátane tých, ktoré
27
obsahujú zodpovednostné režimy, aby sa tým zabezpečila praktická a jednoduchšia orientácia.

22

SLÁDEČEK, V. Může „nové“ správní soudnictví nahradit Veřejného ochránce práv?, str. 372.
KANDRÁČ,P. Úvahy o zásadách a princípoch dobrej správy. s. 38.
VALACHOVÁ,K. Veřejný ochránce práv a dobrá správa. s.101
25
KANDRÁČ,P. Úvahy o zásadách a princípoch dobrej správy. s. 40.
26
Od 28.3.2012 je ním JUDr. Jana Dubovcová
27
SKULOVÁ,S. Právní principy dobré správy? s. 65.
23
24
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Z uvedeného vyplýva, že významnou a opodstatnenou zmenou by bolo rozšírenie pôsobnosti
verejného ochrancu práv na celú „zlú správu“ („maladministration“) obdobne ako v ostatných krajinách
Európskej únie a nielen na základné práva a slobody ako je tomu v súčasnosti. Ombudsman pôsobí
ako určitý sprostredkovateľ, mediátor, schopný zabrániť niektorým konfliktom vo vzťahu občana
a verejnej správy. Môže tak ochrániť občana alebo na druhej strane môže brániť aj úradníka, pokiaľ
sťažnosť nemá reálny podklad.
3

ZÁVER

Na záver zostáva ešte otázka, či by bolo vhodné pojem „dobrá správa“ legálne definovať. Ako už
bolo spomenuté, aj právne úpravy (medzinárodné a česká právna úprava), ktoré tento pojem obsahujú,
ho nedefinujú, a ani sa ho nepokúšajú definovať. Tento prístup však pokladám za logický, keďže
o princípoch dobrej správy by sa dalo povedať, že sú akýmisi „dobrými mravmi“ verejného práva. Ich
obsah sa mení v závislosti na vývoji spoločnosti a práva. (Napríklad pred pár rokmi by sa od úradov
ťažko mohlo požadovať, aby prijímali elektronické podania v porovnaní so súčasnosťou, keď ide
28
o možnú a bežnú požiadavku. )
Ide o veľmi všeobecný a právne neurčitý pojem, ktorý poskytuje
v zásade neobmedzené výkladové možnosti. Vzhľadom na všeobecnosť a flexibilitu pojmu zostáva jeho
formulácia na pleciach judikatúry, právnej vedy a doktríny.
Typickejšie ako definovanie samotného pojmu je určenie princípov a zásad, ktoré sú obsahom
tohto pojmu a ktoré ho napĺňajú a „uvádzajú do života“. Aj princípy a zásady predstavujú v právnej teórii
všeobecný a široko chápaný pojem, preto nepokladám za nevyhnutné, aby boli princípy dobrej správy
vymedzené zákonom. Verejný ochranca práv sa však s princípmi dobrej správy v rámci svojej činnosti
stretáva a je zaviazaný nielen voči občanom, ale aj voči úradom povinnosť zabezpečiť svoje postupy
predvídateľnými. Preto je potrebné, aby tieto princípy načrtol a vysvetlil v dokumente, ktorý by mohol
mať podobu kódexu pre pracovníkov verejnej správy. Je nutné poznamenať, že nejde o ľahkú úlohu.
Formulácie princípov by na jednej strane mali byť všeobecné, aby pokryli najrôznejšie prípady, ktoré sa
v praxi môžu vyskytnúť a poskytovali určitú mieru flexibility voči budúcim prípadom, na druhej strane
však formulácie musia byť konkrétne, aby boli dostatočne zrozumiteľné a poskytovali jednoduchú
orientáciu pre úradníkov. Vyžaduje si to náročnú a precíznu prípravu, pretože ak chce verejný ochranca
práv vyvodzovať z porušenia princípov dobrej správy konkrétne pochybenie konkrétnych úradov,
29
abstraktné formulácie nebudú dostačujúce.
Dodržiavanie princípov a zásad dobrej správy prispieva
ku kvalitnejšiemu spravovaniu spoločnosti, k zvýšenej transparentnosti konaní orgánov verejnej správy.
Malo by ísť o stanovenie mechanizmov bŕzd a protiváh, stanovenie jasných pravidiel fungovanie tak
inštitúcií, ako aj orgánov verejnej správy, definovanie ich úloh a zodpovednosti.
Priorita celej spoločnosti by mala byť kvalita dobrej správy. Je potrebné, aby štát prejavoval
záujem, aby sa stanovené princípy a zásady dobrej správy uplatňovali v orgánoch verejnej správy, aby
sa tým podporovala kvalita verejnej správy, služby občanovi.
Použitá literatúra:
Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Zákon č. 71/1967 Zb. O správnom konaní v znení neskorších predpisov
Zákon č. 349/1999 Sb. o Veřejném ochránci práv v znení neskorších predpisov
Zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád v znení neskorších predpisov
SREBALOVÁ,M. – Právo na dobrú správu. In. Správne právo hmotné všeobecná časť. 1. vydanie.
Bratislava: C.H.Beck. 2011. 357 s.
POTĚŠIL, L.: Dobrá správa v dokumentech Rady Evropy. In: Veřejná správa, 2008, č.12.
TOMOSZEK, M.: Principy dobré správy v zemích EU – srovnání. In Sborník z konference „Principy
dobré správy“. Brno : Masarykova univerzita, 2006.
ČERNÍN, K.: Principy dobré správy definované veřejným ochráncem práv. In :Sborník z konference
„Principy dobré správy“. Brno : Masarykova univerzita, 2006.
KOŠIČIAROVÁ, S.: Ústavnoprávne aspekty princípov dobrej verejnej správy, súdna judikatúra
a ochrana prírody. In: Dny práva – 2010 – Days of Law, 1. ed. Brno : Masaryk University, 2010
KANDRÁČ, P.: Úvahy o zásadách a princípoch dobrej správy. In :Sborník z konference „Principy dobré
správy“. Brno Masarykova univerzita, 2006.
MOTEJ, O.: Několik slov k zahájení konference. In: Sborník z konference „Principy dobré správy“.
Brno: Masarykova univerzita, 2006.
PRÍBELSKÝ, P.: Verejný ochranca práv- nový institut slovenského právneho poriadku. In: Justičná
revue, č.2, 2003.
28

ČERNÍN, K. Principy dobré správy definované veřejným ochráncem práv. s. 12.

- 437 -

SKÁLA, J.: Funce úřadu ombudsmana v právním státě. In: Právny obzor, č.3, 1994.
SLÁDEČEK,V.: Může „nové“ správní soudnictví nahradit Veřejného ochránce práv?. In: Právní
rozhledy, č.8, 2002.
VALACHOVÁ, K.: Veřejný ochránce práv a dobrá správa. In: Zborník z konferencie „Postavenie
ombudsmana v demokratickom a právnom štáte“. Bratislava, 2004.
SKULOVÁ, S.: Právní principy dobré správy? In :Sborník z konference „Principy dobré správy“. Brno :
Masarykova univerzita, 2006.
http://www.jondrasina.estranky.sk/clanky/pravonadobruspravu.html

Kontaktné údaje:
JUDr. Zuzana Kiselyová
zuzana.kiselyova@flaw.uniba.sk
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Šafárikovo nám. č. 6
P.O.BOX 313
810 00 Bratislava 1
Slovenská republika

- 438 -

NOVÝ ZÁKON O SŤAŽNOSTIACH – KROK VPRED?
Matej Horvat
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Článok sa zaoberá novým zákonom o sťažnostiach, pričom poukazuje na jeho pozitíva, ale
najmä negatíva, ktorými sú viaceré nejednoznačné ustanovenia spôsobujúce nejednoznačnosť ich
aplikácie a tým vedú k oslabeniu pozície sťažovateľa.
Kľúčové slová: právo podať sťažnosť, zákon o sťažnostiach, lehoty pre vybavenie o sťažnosti,
nečinnosť verejnej správy, opatrenia proti nečinnosti, ústavná sťažnosť
Abstract: The article focuses on the new Act on Complaints pointing out its pros, but mainly cons which
are more ambiguous articles resulting in ambiguity of their applications and thus weaken the position of
the complainant.
Key words: the right to complain, the act on complaints, the time limit for complaints, public
administration inaction, action against inaction, constitutional complaint
1

ÚVOD

Ústava Slovenskej republiky vo svojom článku 27 ods. 1 zaručuje petičné právo, pričom každý
má právo sám alebo s inými obracať sa vo veciach verejného alebo iného spoločného záujmu na štátne
orgány a orgány územnej samosprávy so žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami. Ide o základné
ústavnoprávne východisko pre inštitút sťažnosti, pričom, ako vyplýva z odbornej literatúry, za
všeobecnejší výraz sa považuje výraz petičné právo, kde sťažnosť, návrh a žiadosť sa považujú za
1
formu uplatnenia petičného práva.
Jednoznačne tak možno súhlasiť s názorom Ústavného súdu Slovenskej republiky o účele
petičného práva, prezentovanom vo svojom náleze už z 2. mája 1996 sp. zn. PL ÚS 42/95: „petičné
právo, ako základné právo zahrnuté do politických práv, predstavuje jednu z foriem priamej demokracie.
Je to súčasť princípu suverenity občanov, ktorá im umožňuje zúčastňovať sa na správe vecí verejných“.
Petičné právo sa priznáva každému bez rozdielu, výnimku z tohto pravidla predstavujú príslušníci
ozbrojených síl a ozbrojených zborov, ktorým podľa článku 54 Ústavy Slovenskej republiky, možno toto
právo zákonom obmedziť, pokiaľ súvisí s výkonom ich služby.
Z pohľadu nečinnosti verejnej správy a prieťahov v jej konaniach nadobúda inštitút sťažnosti
ďalší významný rozmer, keďže sa traduje ako jedno z klasických opatrení v boji proti nečinnosti. Medzi
2
ďalšie možno zaradiť napríklad devolúciu kompetencie, fikciu rozhodnutia, či pokutu za nečinnosť.
2

ZÁKONNÁ REGLEMENTÁCIA PRÁVA NA PODANIE SŤAŽNOSTI

Konkrétne zákonné vyjadrenie práva na podanie sťažnosti a povinnosti orgánu verejnej správy
3
4
sa ňou zaoberať, je upravené v zákone o sťažnostiach, ktorý derogoval pôvodný zákon č. 152/1998 Z.
5
6
z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov (ďalej len „pôvodný zákon o sťažnostiach). Táto nová
právna úprava nadobudla účinnosť 1. februára 2010, pričom uskutočnila viacero zmien, ktoré,
domnievam sa, výrazne súvisia s jej efektívnym využitím ako opatrenia proti nečinnosti verejnej
7
správy.
Ako vyplýva zo všeobecnej časti dôvodovej správy k zákonu o sťažnostiach, novú právnu
úpravu si vyžiadala prax z dôvodu ďalšej bezproblémovej aplikácie ustanovení zákona, pričom, podľa
1

Porovnaj DRGONEC, J.: Ústava Slovenskej republiky. Komentár. Šamorín : Heuréka, 2007, s. 321.
Bližšie pozri TÓTHOVÁ, K.: Vymožiteľnosť práva vo verejnej správe. In: ŠKULTÉTY, P. a kol.: Správne právo hmotné. Všeobecná
časť. Bratislava : Vydavateľské oddelenie PraF UK, 2005, s. 211 a nasl.
3
Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach (ďalej len „zákon o sťažnostiach“).
4
Porovnaj § 27 zákona o sťažnostiach.
5
Bližšie SREBALOVÁ, M.: Konanie o sťažnostiach. In: VRABKO, M. a kol.: Správne právo. Procesná časť. Bratislava : Vydavateľské
oddelenie PraF UK, 2007, s. 212 a nasl.
6
Pre zaujímavosť možno uviesť, že v susednej Českej republike samostatný zákon o sťažnostiach smerujúci na verejnú správu,
neexistuje. Sťažnosti sú tam upravené v § 175 a nasl. Správního řádu. Do nadobudnutia účinnosti tohto predpisu boli sťažnosti
v Českej republike vybavované na základe vládnej vyhlášky č. 150/1958 Ú. v. o vybavovaní sťažností, oznámení a podnetov
pracujúcich. Pozri bližšie napríklad SLÁDEČEK, V.: Obecné správní právo. Praha : ASPI, 2009, s. 369-374.
7
Pokiaľ z kontextu práce nevyplýva inak, tak pod pojmom nečinnosť verejnej správy sa majú na mysli aj prieťahy v jej konaní.
2
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predkladateľov, sa za najvýraznejšie zmeny považujú zmeny týkajúce sa využitia vhodnejšej
a presnejšej terminológie, ďalej príslušnosti na vybavenie sťažnosti a taktiež úprava lehôt na posúdenie
8
podania, postúpenie a vybavenie sťažnosti, ich počítanie a spočívanie.
3

POZITÍVA NOVEJ PRÁVNEJ ÚPRAVY

Komparáciou jednotlivých ustanovení zákona o sťažnostiach a pôvodného zákona o
sťažnostiach, možno konštatovať, že zmena sa skutočne dotkla vymedzenia orgánov verejnej správy
(ide o legislatívnu skratku použitú v oboch právnych predpisoch) ako povinných orgánov zaoberajúcich
sa podanými sťažnosťami. Došlo k opusteniu zastaralej terminológie, keď orgánom verejnej správy sa
dnes rozumie nielen obec, ale orgány územnej samosprávy, t. j. aj orgány vyšších územných celkov.
Ďalej by sa síce mohlo zdať, že nahradením pojmu štátny orgán orgánom štátnej správy, došlo k
obmedzeniu možnosti podať sťažnosť, ale nie je tomu tak, lebo zároveň zákonodarca do § 2 vložil
odsek 2, podľa ktorého podľa zákona o sťažnostiach postupujú aj ďalšie orgány Slovenskej republiky,
ak osobitný predpis neustanovuje inak (ďalej na účely tohto článku budem tieto orgány označovať za
„povinné osoby“). Domnievam sa, že týmto spôsobom je dostatočne zabezpečené právo vyplývajúce z
článku 27 Ústavy Slovenskej republiky.
Za ďalšie zaujímavé ustanovenia zákona o sťažnostiach považujem napríklad § 8 ods. 3 a § 9,
podľa ktorých povinná osoba nepostúpi sťažnosť, v ktorej sťažovateľ požiadal o utajenie svojej
totožnosti a v ktorej je tento orgán nepríslušný na príslušný orgán, ale sťažnosť v lehote desiatich
pracovných dní vráti sťažovateľovi.
Osobitosť týchto ustanovení vidím v tom, že sa týmto spôsobom prelamuje známa zásada
9
spolupráce a aktívnej súčinnosti medzi správnymi orgánmi a účastníkmi konania. Právna teória
v súvislosti s touto zásadou uvádza, že ide na jednej strane o právo účastníka konania, ktoré môže, ale
nemusí využiť a má dokonca právo sa ho vzdať, ale zároveň ovplyvňuje aj jeho postavenie v rámci
správneho konania, predovšetkým vo vzťahu k výsledku tohto konania, a preto správne orgány majú
povinnosť účastníka konania poučovať a poskytovať mu pomoc, aby pre neznalosť predpisov neutrpel
10
v konaní ujmu.
Z § 25 ods. 4 zákona o sťažnostiach vyplýva, že Správny poriadok sa na procesný postup
povinnej osoby použije iba v prípade, ak to zákon o sťažnostiach sám pripustí, a teda možno tak
povedať, že v tomto prípade zákon o sťažnostiach má inú úpravu. Je však ale na mieste otázka
záväznosti a sily zásad, na ktorých je vybudovaný celý proces správneho konania. Osobne sa
domnievam, že práve zásady by mali platiť pre každý druh správneho konania a pre celý jeho priebeh,
pričom toto ich špecifické vymedzenie vychádza z ich teoretického vymedzenia, ako postulátov
a pravidiel, na základe ktorých sú budované nielen právne predpisy, ale častokrát aj celé právne
odvetvia a ktoré slúžia tak na interpretáciu, ako aj na aplikáciu jednotlivých právnych noriem. Preto si
myslím, že zásady vyplývajúce zo Správneho poriadku je nutné aplikovať aj na zákon o sťažnostiach.
Z dôvodovej správy vyplýva, že zákonodarca tento postup zvolil z dôvodu ochrany totožnosti
sťažovateľa, ktorý o to vyslovene požiadal. Podľa predkladateľa tohto zákona: „Orgán verejnej správy,
ktorý nie je príslušný na vybavenie takejto sťažnosti by jej postúpením mohol zasiahnuť do práva alebo
právom chráneného záujmu sťažovateľa. Postúpenie sťažnosti orgánu verejnej správy príslušnému na
jej vybavenie by mohlo byť kontraproduktívne dôvodu utajenia totožnosti sťažovateľa. Sťažovateľovi sa
11
podanie vráti s odôvodnením, že nebolo postúpené práve z dôvodu ochrany jeho záujmov“. Zo
zákona o sťažnostiach ale priamo vyplýva, že príslušným na prešetrenie sťažnosti je len ten orgán, do
ktorého pôsobnosti patrí činnosť, o ktorej sa sťažovateľ domnieva, že ňou boli porušené práva alebo
12
právom chránené záujmy.
Myslím si, že v tomto prípade zákonodarca mal zvoliť tento postup nie z dôvodu ochrany
záujmov sťažovateľa (ako je uvedené v dôvodovej správe), ale z dôvodu porovnania, zváženia a
využitia a zachovania zásady hospodárnosti konania a zásady aktívnej súčinnosti, ktoré sa v tomto
prípade dostali do „sporu“. O zásade hospodárnosti v tomto prípade hovorím preto, pretože sa
domnievam, že inak by bol následný postup taký, keď by povinná osoba musela osobitne informovať
sťažovateľa o svojej nepríslušnosti, požiadať ho o dovolenie postúpenia veci, a to aj s uvedením jeho
osobných údajov. Uvedeným spôsobom by došlo k navýšeniu výdavkov povinnej osoby z dôvodu
potreby poštovej komunikácie so sťažovateľom a následne na to aj s príslušnou povinnou osobou.

8
Pozri bližšie Dôvodová správa k zákonu o sťažnostiach, dostupná online na:
http://www.nrsr.sk/web/Dynamic/Download.aspx?DocID=333498, navštívené 4. novembra 2011, s. 1.
9
§ 3 ods. 2 Správneho poriadku.
10
Porovnaj SOBIHARD, J.: Správny poriadok. Komentár. Bratislava : IURA Edition, 2011, s. 32.
11
Dôvodová správa k zákonu o sťažnostiach, dostupná online na:
http://www.nrsr.sk/web/Dynamic/Download.aspx?DocID=333498, navštívené 4. novembra 2011, s. 8.
12
Paragraf 11 ods. 1 zákona o sťažnostiach.
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Okrem uvedeného dôvodu je ešte možné uvažovať aj o skutočnosti, že je samozrejmé, že
sťažovateľ, ako súkromná fyzická osoba alebo právnická osoba, stojaca mimo systému verejnej správy,
nemôže vydávať povinnej osobe príkazy, zákazy. To by mohla urobiť jedine osoba, ktorá stojí v rámci
systému organizácie verejnej správy, a teda za uplatnenia princípu subsidiarity.
Myslím si teda, že zákonodarca v tomto prípade zvolil správny postup, ale nie z dôvodu ochrany
práva na utajenie údajov sťažovateľa, pretože v takom prípade by došlo k porušeniu zásad Správneho
poriadku (zásady aktívnej súčinnosti), ale z dôvodu uplatnenia zásady hospodárnosti konania.
4

APLIKAČNÉ OTÁZNIKY ALEBO AJ O NEGATÍVACH NOVEJ PRÁVNEJ ÚPRAVY

Zákon o sťažnostiach ustanovuje, že príslušným na prešetrenie sťažnosti je len ten orgán, do
ktorého pôsobnosti patrí činnosť, o ktorej sa sťažovateľ domnieva, že ňou boli porušené práva alebo
právom chránené záujmy, zároveň ale podľa § 4 ods. 2 písm. a) sa za sťažnosť nepovažuje podanie
povinnej osobe, v ktorom sa upozorňuje na nedostatky v činnosti inej povinnej osoby.
Z praktického pohľadu ma v prvom rade na danom zaráža skutočnosť, prečo by sa fyzická
osoba za využitia inštitútu sťažnosti obrátila so svojím postrehom na iný orgán, než ten, ktorého sa táto
pripomienka týka. Hlbšie zamyslenie sa nad touto otázkou je ale ešte zaujímavejšie. Predpokladajme
teda, že takáto situácia nastala, sťažovateľ podal sťažnosť na nepríslušnom orgáne a zároveň požiadal
o utajenie svojej osoby. Ako vyplýva z predchádzajúceho odseku, ide o sťažnosť adresovanú
nepríslušnej povinnej osobe a táto je povinná takúto sťažnosť vrátiť sťažovateľovi v lehote do desiatich
13
pracovných dní. Zároveň ale, keďže sa upozorňuje na nedostatky v činnosti inej povinnej osoby, nejde
ani o sťažnosť, a teda povinná osoba takéto podanie s odôvodnením vráti sťažovateľovi v lehote 30
14
pracovných dní.
Je samozrejmé, že v tomto prípade možno považovať § 8 ods. 3 za špeciálne ustanovenie vo
vzťahu k § 4 ods. 2 písm. a), ale naďalej ostáva nezodpovedaná otázka, prečo nepríslušnej povinnej
osobe na posúdenie vrátenia sťažnosti sťažovateľa požadujúceho utajenie svojej totožnosti, na vrátenie
tohto podania postačuje lehota desiatich pracovných dní a nepríslušnej povinnej osobe s „neutajeným“
sťažovateľom až 30 pracovných dní?
Zároveň sa týmto spôsobom dostávam k najdôležitejšej a najkontroverznejšej „časti“ zákona
o sťažnostiach, a to tej, ktorá nanovo určuje lehoty v tomto zákone. Osobne považujem stanovenie
lehôt pre vydanie rozhodnutia za základné opatrenie, ktoré napomáha v boji s nečinnosťou verejnej
správy, zároveň predstavuje aj inštitút, ktorý napomáha vymožiteľnosti práva, ale ktorého presné
stanovenie je častokrát neľahkou úlohou, s ktorou sa musí zákonodarca vysporiadať. Už v úvode
môžem konštatovať, že som toho názoru, že v prípade tohto predpisu zákonodarca podcenil práve túto
skutočnosť.
Zásadne možno povedať, že zákon v súčasnej podobe oproti pôvodnému zákonu o sťažnostiach
predĺžil jednotlivé lehoty, a to klasicky podľa počtu dní, ktoré stanovil na vykonanie jednotlivých úkonov,
ale aj využitím lehôt počítanými podľa pracovných dní, čím sa lehoty ešte ďalej predlžujú.
Na konkrétnu ilustráciu môžu slúžiť napríklad tieto ustanovenia zákona o sťažnostiach:
a) podanie označené ako sťažnosť a ktoré nie je sťažnosťou, je povinný orgán povinný
15
bezodkladne vrátiť, a to najneskôr do 30 pracovných dní (pozri § 4 ods. 3),
b) ak povinná osoba nie je príslušná na vybavenie sťažnosti, postúpi túto sťažnosť
16
najneskôr do desiatich pracovných dní (pozri § 9),
c) pri vzniku kompetenčného konfliktu, povinná osoba má lehotu desať pracovných dní na
predloženie tohto sporu orgánu príslušnému na rozhodnutie sporu o príslušnosti; tento
17
orgán má lehotu 15 pracovných dní na rozhodnutie tohto sporu (pozri § 11 ods. 3 a 4),
d) lehota na vybavenie sťažnosti je 60 pracovných dní; vedúci povinného orgánu alebo ním
splnomocnený zástupca ju môžu predĺžiť o ďalších 30 pracovných dní (pozri § 13 ods. 1
18
a 2),
e) lehoty začínajú plynúť a sa počítať až nasledujúcim pracovným dňom po doručení
19
sťažnosti (pozri § 14),
f) opakovaná sťažnosť sa vybavuje v lehote, v akej sa vybavuje sťažnosť, t. j. v lehote
13

Paragraf 8 ods. 3 zákona o sťažnostiach.
Paragraf 4 ods. 2 písm. a) zákona o sťažnostiach.
Podľa pôvodného zákona o sťažnostiach postačovala lehota 5 dní (§4 ods. 2).
16
Podľa pôvodného zákona o sťažnostiach bezodkladne (§ 9).
17
Podľa pôvodného zákona o sťažnostiach to bolo desať a desať dní (§ 11 ods. 5).
18
Podľa pôvodného zákona o sťažnostiach to bolo 30 dní, s tým, že ak si vyžadovala sťažnosť a jej vybavenie súčinnosť s inými
orgánmi, fyzickými osobami alebo právnickými osobami, musela byť vybavená do 60 dní. Predĺžiť lehotu bolo možné o 30 dní (§ 13
ods. 1 a 2).
19
Pôvodný zákon o sťažnostiach túto otázku neupravoval, t. j. postupovalo sa podľa všeobecne zaužívaných pravidiel počítania
lehôt.
14
15
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20

podľa § 13 ods. 1 a 2 (pozri § 21 ods. 5),
g) sťažnosť proti vybaveniu sťažnosti a sťažnosť proti odloženiu sťažnosti sa vybavuje
v lehote podľa § 13 ods. 1 a 2 (pozri § 22 ods. 4).
Osobne sa domnievam, že táto nová úprava má svoje negatíva, ale aj pozitíva. Za pozitívum
v tomto prípade považujem to, že zákon samostatne upravil problematiku počítania lehôt. Pôvodný
zákon o sťažnostiach túto možnosť priamo neupravoval, ale vzhľadom na to, že sám nevylučoval
21
aplikáciu Správneho poriadku, tak sa na otázku počítania lehôt vzťahoval. Domnievam sa, že je na
prospech veci z dôvodu právnej istoty, ak túto skutočnosť určí zákonodarca, pričom v tomto prípade
stanovenie začiatku počítania lehôt až nasledujúcim pracovným dňom po rozhodnej skutočnosti,
považujem taktiež za pozitívum, a to najmä napríklad v súvislosti, ak by sťažnosť bola doručená
povinnej osobe v období vianočných sviatkov. V tomto prípade sa objektívne „skracuje“ lehota na
vybavenie sťažnosti o dobu trvania týchto sviatkov.
Čo ale osobne nepovažujem za priveľmi pozitívne, je fakt, že zákonodarca podstatným
spôsobom predlžuje jednotlivé lehoty.
V prvom rade zákon o sťažnostiach predĺžil lehotu na vrátenie podania, ktoré nie je sťažnosťou
podľa tohto zákona, a to až šesťnásobne, z piatich dní na tridsať pracovných dní. Podľa dôvodovej
správy k zákonu: „dodržať platným zákonom stanovenú lehotu na preštudovanie a vrátenie podania, so
začiatkom jej plynutia od doručenia podania, je pre orgány verejnej správy, najmä v prípadoch zložitých
podaní, problematické. Navrhované určenie lehoty na vrátenie podania bezodkladne po zistení, že nie
je sťažnosťou, s hraničným termínom 30 pracovných dní, je korektné tak pre toho, kto podanie
22
predložil, ako aj pre toho, kto má posúdiť, ako sa má s podaním naložiť“.
Osobne nespochybňujem skutočnosť, že pôvodná lehota predstavovala pre povinné osoby
„šibeničný“ termín, ale zároveň je otázne, či posúdenie, že podanie spĺňa náležitosti sťažnosti, môže
trvať až 30 pracovných dní. Navyše, ako som už vyššie spomínal, prečo zákonodarca túto lehotu
skracuje na 10 pracovných dní, ak sťažovateľ požiadal o utajenie svojej totožnosti a podal sťažnosť na
nepríslušnom správnom orgáne, a ak nepožiadal o utajenie svojej totožnosti, tak ostáva zachovaná
všeobecná lehota 30 pracovných dní? Rozdiel 20 pracovných dní sa v tomto prípade zdá byť až
neprimeraný a aj z neho možno usúdiť, že ide o neprimerané predĺženie lehoty z pôvodného zákona o
sťažnostiach.
Ďalšie podstatné predĺženie lehoty predstavuje ustanovenie o lehotách pre vybavenie sťažnosti.
Z dôvodovej správy možno vyčítať, že toto predĺženie je (aj v tomto prípade) vyžiadané náročnosťou
23
posudzovania a prešetrovania sťažností. Domnievam sa, že ide o zaujímavé predĺženie, a to najmä
z toho hľadiska, že klasickou lehotou na rozhodnutie podľa Správneho poriadku sa rozumie 30 dní, čiže
inými slovami posúdenie merita veci pre správne konanie je práve táto tzv. štandardná lehota. Lehota
pre posúdenie a prešetrenie sťažnosti, t. j. podania, ktoré zásadne nie je o merite správneho konania,
ale iba o časti správneho konania, je 60 pracovných dní podľa zákona o sťažnostiach.
Na druhej strane ustanovenie o lehotách na vybavenie sťažností považujem za pozitívne z toho
hľadiska, že na rozdiel od Správneho poriadku neobsahuje možnosť ďalšieho predĺženia lehoty
o zákonom bližšie nešpecifikovanú dobu, teda dobu určenú úvahou nadriadeným správnym orgánom.
Rovnaké výhrady, ako sú uvedené vyššie, sú využiteľné aj v prípade stanovenia lehoty na
prešetrenie opakovanej sťažnosti. Podľa § 21 ods. 1 zákona o sťažnostiach je opakovanou sťažnosťou
taká sťažnosť, ktorú podal ten istý sťažovateľ, je podaná v tej istej veci a neuvádzajú sa v nej žiadne
nové skutočnosti. Príslušnou na prešetrenie opakovanej sťažnosti je opätovne tá povinná osoba, ktorá
sťažnosť predtým vybavila.
Dôvodová správa k tomuto ustanoveniu mlčí ohľadom toho, prečo je aj na vybavenie opakovanej
sťažnosti opätovne potrebná lehota 60 pracovných dní. Zaujalo ma to najmä z toho hľadiska, že
sťažovateľ neuvádza pri tejto sťažnosti žiadne nové skutočnosti, a teda úkony pracovníka povereného
prešetrením opakovanej sťažnosti sa obmedzujú len na preskúmanie už vykonaných úkonov. Skutočne
je nutné, aby aj tento postup bol vymedzený takou dlhou lehotou?
Navyše toto ustanovenie zákona o sťažnostiach obsahuje zaujímavý postup povinnej osoby
v prípade, ak ide o sťažnosť iného sťažovateľa v tej istej veci. Podľa § 21 ods. 4 zákona o sťažnostiach
sťažnosť iného sťažovateľa v tej istej veci, ktorú orgán verejnej správy už vybavil, sa neprešetruje.
Výsledok jej prešetrenia sa oznámi sťažovateľovi.
Podľa gramatického výkladu, podľa môjho názoru, vzniklo rozporuplné ustanovenie, podľa
ktorého sa takáto sťažnosť neprešetruje, ale zároveň jej výsledok sa oznámi sťažovateľovi. Podľa

20

Podľa pôvodného zákona o sťažnostiach v lehote uvedenej v poznámke č. 18.
Paragraf 1 ods. 1 a § 27 ods. 2 Správneho poriadku.
Dôvodová správa k zákonu o sťažnostiach, dostupná online na:
http://www.nrsr.sk/web/Dynamic/Download.aspx?DocID=333498, navštívené 4. novembra 2011, s. 5.
23
Dôvodová správa k zákonu o sťažnostiach, dostupná online na:
http://www.nrsr.sk/web/Dynamic/Download.aspx?DocID=333498, navštívené 4. novembra 2011, s. 10.
21
22
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pôvodného zákona o sťažnostiach bol postup oveľa jednoznačnejšie formulovaný v § 20 ods. 3, ak
v prípade, že v rovnakej veci, v akej už bola vybavená sťažnosť iného sťažovateľa, podá sťažnosť ďalší
sťažovateľ bez uvedenia nových skutočností, jeho sťažnosť netreba znovu prešetrovať, ale treba ho
upovedomiť o výsledku vybavenia pôvodnej sťažnosti.
Možno sa tak zamyslieť nad tým, či v platnom zákone o sťažnostiach sa upravuje odlišný postup
od postupu uvedeného v pôvodnom zákone o sťažnostiach, keďže ide o dve odlišne formulované
ustanovenia, ale upravujúce rovnaký inštitút? Logickým výkladom, ako aj za použitia dôvodovej
24
správy, je nevyhnutné dospieť k výkladu, podľa ktorého sa sťažovateľ upovedomuje o prešetrení
pôvodnej sťažnosti a nie vlastnej sťažnosti, ktorej prešetrenie ani neprebehlo.
Každopádne ale možno konštatovať, že toto ustanovenie nepredstavuje jednoznačne vyložiteľné
pravidlo a je označiteľné za neefektívne, lebo práve nespĺňa požiadavky presnosti a jednoznačnosti.
Z hľadiska právnej teórie tak možno povedať, že toto ustanovenie spadá pod jednu z možných príčin
25
vzniku nečinnosti verejnej správy, a to príčinu neefektívnej právnej regulácie.
5

ZÁVER

Na základe uvedeného tak možno mať oprávnené pochybnosti o efektívnosti novej právnej
úpravy sťažností a domnievam sa, že treba v dohľadnej dobe nielen uvažovať o novele, ale túto novelu
priamo uskutočniť. Táto požiadavka je o to aktuálnejšia a naliehavejšia, keďže podanie sťažnosti podľa
pôvodného zákona o sťažnostiach bolo považované za efektívny nástroj nápravy stavu, na ktorý sa
sťažnosťou poukazovalo a boli akceptované ako podmienka na prístup k ochrane práva a záujmov
osôb Ústavným súdom Slovenskej republiky.
Nebezpečenstvo vo vzťahu k tejto inštitúcii vidím predovšetkým v tom, že ústavný súd viaže ako
podmienku na prístup k ním poskytovanej ochrane využitie účinných nástrojov, ktorými sa odstráni
vzniknutý stav, ako aj dodržanie zákonnej lehoty.
V prípade Ústavného súdu Slovenskej republiky zákon č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného
súdu Slovenskej republiky, konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov sa
ustanovuje, že podmienkou prípustnosti sťažnosti je, keď sťažovateľ vyčerpal všetky právne
prostriedky, ktoré mu zákon na ochranu jeho základných práv alebo slobôd účinne poskytuje a na
ktorých použitie je sťažovateľ oprávnený podľa osobitných predpisov (zásada subsidiarity). V prípade
nečinnosti ide napríklad o podanie sťažnosti podľa zákona o sťažnostiach. Táto podmienka je
obligatórna.
V tejto súvislosti odborná literatúra uvádza, že „v praxi tak zásada subsidiarity spôsobuje, že
Ústavný súd SR odmietne (a to bez meritórneho prerokovania) ústavnú sťažnosť ako zjavne
neopodstatnenú alebo pre svoju nepríslušnosť na prerokovanie, pokiaľ fyzická alebo právnická osoba
prostriedky právnej ochrany pred všeobecným súdom (t. j. všetky riadne opravné prostriedky)
26
nevyužila“. Ústavný súd ale môže rozhodnúť aj o odpustení tejto podmienky, ak sťažovateľ preukáže,
že ju nesplnil z dôvodov hodných osobitného zreteľa.
Podanie sťažnosti je limitované dvojmesačnou lehotou, ktorá sa v podobe nečinnosti začína
počítať od okamihu, keď sa sťažovateľ mohol dozvedieť o tomto inom zásahu. Vzhľadom na to, že
vybavenie sťažnosti má základnú lehotu 60 pracovných dní s možnosťou predĺženia o ďalších 30
pracovných dní, sa zdá, že nik nebude schopný dodržať podmienku uvedenú v predchádzajúcej vete.
Na základe uvedeného sa domnievam, že nový zákon o sťažnostiach predstavuje neefektívnu
a zmätočnú právnu úpravu, ktorú je nevyhnutné novelizovať do použiteľnej podoby a tým zabezpečiť
fyzickým osobám a právnickým osobám riadny a štandardný inštitút, ktorým poukazujú na nedostatky
v činnosti orgánov verejnej správy. O to viac, keďže sťažnosť pôsobí aj ako prostriedok v boji proti
nečinnosti verejnej správy, kde nečinná verejná správa rozhodne upiera spravodlivosť v podobe
rozhodovania vo veci (denegatio iustitiae) svojou neaktivitou a tým popiera svoju podstatu poskytovania
služby verejnosti.
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NESTRANNOSŤ A NEZÁVISLOSŤ SÚDNEHO EXEKÚTORA
Libor Samec
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta

Abstrakt: Príspevok upozorňuje na možnú neústavnosť niektorých ustanovení Exekučného poriadku a
Vyhlášky o odmenách a náhradách súdnych exekútorov. Zdroje potenciálnej zaujatosti sú odmena
súdneho exekútora a dispozičné právo oprávneného rozšírené okrem návrhu aj na osobu súdneho
exekútora. Výška odmeny je určovaná podľa výšky peňažnej pohľadávky t.j. prejednávanej veci.
Dispozičné právo oprávneného, vzťahujúce sa aj na osobu exekútora, umožňuje ho kedykoľvek v
priebehu exekúcie bez udania vymeniť za iného exekútora. Tieto aspekty preto narušujú ústavou
zaručenú ochranu na súdnu a inú právnu ochranu poskytovanú súdnymi exekútormi.
Kľúčové slová: Nestrannosť a nezávislosť súdneho exekútora, zaujatosť k predmetu prejednávanie
veci, výška odmeny súdneho exekútora, zaujatosť k účastníkovi konania, dispozičné právo
oprávneného.
Abstract: Contribution warn on possible non-constitutional government some appointed by executive
order and public notice by over rewards and replacements judicial executors. Source potential
singleness are they reward judicial executor and right of disposal rightful augmented besides proposal
too per capita judicial executor. Amount of renumeration is designator per treble fin ancial receivables
t.yod. ventilation matter. Right of disposal rightful, pertinent too per capita executor, enables one him
anytime in the course execution without having reports replace by alienus executor. Aunts aspects of
therefore violations constitution warrant protection on judicial et al legal protection provided judicial
executors.
Key words: Impartiality and independence judicial executor, singleness to object ventilation matter,
amount of renumeration judicial executor, singleness to person, juristic, right of disposal rightful.

1

PRÁVNA ÚPRAVA ZARUČUJÚCA NESTRANNOSŤ A NEZÁVISLOSŤ SÚDNEHO EXEKÚTORA

Podľa ust.§2 Exekučného poriadku je exekútor štátom určenou a splnomocnenou osobou na
vykonávanie núteného výkonu súdnych a iných rozhodnutí. Táto jeho činnosť je v exekučnom poriadku
označená ako EXEKUČNÁ ČINNOSŤ. Podľa ust.3 Exekučného poriadku „Exekútor vykonáva svoju
činnosť nestranne a nezávisle. Pri výkone svojej činnosti je viazaný len Ústavou Slovenskej republiky,
zákonmi, inými všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na ich vykonanie a rozhodnutím
súdu vydanom v exekučnom konaní. Podľa ust.§4 Exekučného poriadok je činnosť exekútora
nezlučiteľná s pracovným pomerom alebo obdobným pracovným vzťahom alebo vykonávaním inej
zárobkovej činnosti s výnimkou vedeckej, pedagogickej, literárnej, umeleckej a publicistickej činnosti.
Posilnenie zodpovednosti za činnosť ale aj ochrana postavenia súdneho exekútora je aj v §5
Exekučného poriadku, kde ma priznaný zo strany zákonodarcu postavenie verejného činiteľa a
explicitne exekučná činnosť je zaradená do kategórie výkonu verejnej moci.
Tieto objektívne ustanovenia majú garantovať formálnu a materiálnu nezávislosť súdneho
exekútora od účastníkov exekučného konania ako aj predmetu exekvovanej veci. V subjektívnej rovine
nestrannosť súdneho exekútora zasa garantuje inštitút vznesenia námietky zaujatosti podľa ust.§
30Exekučného poriadku. Námietku môžu vzniesť účastníci exekučného konania ako aj samotný súdny
exekútor. Štát svoju vôľu, v prevažnej miere realizuje vlastnými orgánmi no v oblasti výkonu súdnych a
iných rozhodnutí túto právomoc preniesol na fyzické osoby t.j. súdnych exekútorov. Exekúcia je reálny
výkon súdnych a iných rozhodnutí v prípadoch, keď osoba oprávnená z exekučného titulu sa z rôznych
dôvodov nemôže od povinnej osoby dobrovoľným spôsobom domôcť svojho práva právoplatne
priznaného exekučným titulom.
Právny inštitút rýchleho a efektívneho výkonu rozhodnutí orgánov verejnej moci patrí k
základným pilierom dobre spravovanej spoločnosti, kde každý komu právo bolo priznané sa ho domôže
a každý čo je povinný toto právo plniť ho aj splní.
Sprostredkovane cez tieto subjekty sa v konečnom dôsledku realizuje vôľa zákonodarcu t.j.
štátu. Vytvára to poriadok, spravodlivosť v spoločnosti čím sa buduje autorita štátu.
Ústavný súd vo svojej judikatúre veľakrát deklaroval aj ústavnú dimenziu exekučnej činnosti a to
tak, že nútený výkon súdnych a iných rozhodnutí vrátane súdnej exekúcie podľa Exekučného poriadku
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považuje v stabilnej judikatúre za integrálnu súčasť základného práva na súdnu a inú právnu ochranu
1
podľa čl. 46 ods. 1 ústavy (ÚS 21/00, I. ÚS 5/00, II. ÚS 143/02, III. ÚS 60/04).
2

PRÁVNA ÚPRAVA SPOCHYBŇUJÚCA NESTRANNOSŤ A NEZÁVISLOSŤ SÚDNEHO
EXEKÚTORA
1

2
3

3

je to odmena súdneho exekútora z výšky peňažného plnenia upravená Vyhláškou
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky číslo 288/1995 Z.z. v §4, §5 ods.1 a 2, §17
(ďalej len vyhláška) ktorá sa určuje od výšky vymoženej sumy,
§ 29 a §39 Exekučného poriadku, kde návrh na začatie exekúcie podáva oprávnený v ktorom
subjektívne určuje aj osobu súdneho exekútora, ktorý má exekúciu vykonať,
§ 44 ods.8 a 9 Exekučného poriadku, ktorá umožňuje oprávnenému kedykoľvek v priebehu
exekučného konania bez uvedenia dôvodu zmeniť osobu súdneho exekútora.

DÔVOD MOŽNEJ ZAUJATOSTI SÚDNEHO EXEKÚTORA – ZÁVISLOSŤ NA PREDMETE
KONANIA (PEŇAŽNÉ PLNENIE)

Ustanovenie §4 vyhlášky určuje, že základom na určenie odmeny súdneho exekútora za výkon
exekučnej činnosti pri exekúcii na peňažné plnenie je výška vymoženej pohľadávky, túto výšku ďalej
upresňuje §5 ods.1 ako 20% zo základu na jej určenie, najmenej však 33,19 eura a najviac 33
193,92eura, ustanovenia odseku 2 upravujú prípady tzv. dobrovoľného úhradu, keď povinný vymáhanú
peňažnú pohľadávku zaplatí v lehote do 14 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie ide
jedná sa o tzv. upustenie od exekúcie, vtedy je táto odmena len 50%odmeny z odseku 1. Platiteľom
takto vypočítanej odmeny je povinný. Súdny exekútor a oprávnený sa môžu dohodnúť vopred aj o
zmluvnej odmene; túto odmenu uhrádza oprávnený tento druh tzv. ZMLUVNEJ ODMENY je upravený
v §17. Kritéria závislosti odmeny exekútora na výške peňažnej pohľadávky ktorú vymáha podľa nášho
názoru sú z princípu absolútne nezlučiteľné so zásadou nestrannosti a nezávislosti od predmetu
prejednávanej veci. Nedá sa to zdôvodniť ani argumentom, že koncepcia vymáhacieho konania
založená na hmotnej motivácii vykonávateľa (súdneho exekútora) je hlavný nástroj ako zefektívniť celý
proces núteného výkonu práva.
Hmotná stimulácia súdneho exekútora bola dokonca
jedným z hlavným argumentom
zákonodarcu v predkladacej a dôvodovej správe k návrhu Exekučnému poriadku. Uvedené riziká si
nepochybne dobre uvedomoval, keď na ne aj vyslovene upozorňuje. Vyvážiť to mala kontrolná funkcia
exekučných súdov nad činnosťou exekútora .
Ak by sa aj hmotná závislosť odmeny súdneho exekútora viazaná na výšku vymoženej
pohľadávky ako prekážka jeho zaujatosti mohla zdať spornou, nepochybne tento argument spochybní
§17 vyhlášky, ktorý umožňuje oprávnenému a exekútorovi uzatvoriť aj zmluvnú odmenu, ktorá môže
dosahovať teoreticky aj vyššiu sumu ako odmena v §5 vyhlášky.
Zásadným problémom podľa nášho názoru môže byť ak predmetom takejto odmeny je exekučná
činnosť, pretože ako už bolo vyššie povedané exekučná činnosť je výkon verejnej moci.
Takto chápaný výkon verejnej moci stráca všetky svoje charakteristické znaky ako suverénnosť,
nezávislosť, nestrannosť a ničím nerušený výkon ale naopak jej výkon je ovplyvňovaný jedným z
účastníkov exekučného konania.
Ustanovenie o zmluvnej odmene teda zakladá nielen potenciálnu ale aj reálnu zaujatosť
súdneho exekútora od predmetu konania a aj účastníka exekučného konania na strane oprávneného.
Zdroj týchto prekážok si rozoberieme v ďalšej časti príspevku.
4

DÔVOD MOŽNEJ ZAUJATOSTI SÚDNEHO EXEKÚTORA – ZÁVISLOSŤ NA
EXEKUČNÉHO KONANIA.

ÚČASTNÍKOVI

Exekučný poriadok, je okrem iných princípov založený aj na tzv. dispozičnom princípe, ktorý má
hlavné vyjadrenie v § 29 a §39 Exekučného poriadku, keď návrh na začatie exekúcie podáva
oprávnený v ktorom subjektívne určuje aj osobu súdneho exekútora, ktorý má exekúciu vykonať.
Posilnenie tohto práva oprávneného je následne v § 44 ods.8 a 9 Exekučného poriadku, ktoré
umožňujú oprávnenému kedykoľvek v priebehu exekučného konania bez uvedenia dôvodu zmeniť
osobu súdneho exekútora.
Ak spojíme už uvedenú závislosť exekútora na predmete veci t.j. výšky vymoženej peňažnej
pohľadávky, zmluvnej odmene z právom oprávneného slobodne disponovať s osobou súdneho
1

Rozhodnutia Ústavného súdu SR ÚS 21/00, I. ÚS 5/00, II. ÚS 143/02, III. ÚS 60/04
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exekútora, ktorý ma vykonávať exekučné konanie dostávame skutočný obraz toho ako „suverénne a
nestranne“ exekútor môže vykonávať exekučnú činnosť.
Je prirodzené, že ak chce dostať odmenu musí svoju činnosť podriaďovať nielen pravidlám a
podmienkam oprávneného, ale často sa vzdávať sa svojich práv.
Najčastejšie to býva, že nežiada preddavok na odmenu a náhradu hotových výdavkov podľa §31
Exekučného poriadku, ale vzdáva sa aj trovy exekúcie podľa §200.
Je bežné, že exekučné konanie vedie na svoje vlastné náklady a v prípade ak sa mu pre
nemajetnosť povinného alebo iné dôvody nepodarí vymôcť pohľadávku oprávneného tieto trovy
exekúcie znáša sám.
Tlak znásobuje aj konkurenciou ostatných kolegov, ktorú generujú pravidlá výberu do funkcie
exekútora, túto funkciu môže vykonávať každý kto splní zákonom stanovené podmienky a preto počet
súdnych exekútorov môže byť teoreticky neobmedzený.
Takéto vymáhanie práva v podmienkach konkurencie výkonu verejnej moci však má len málo
spoločné s jej nestrannosťou a nezávislosťou . Poverený výkonný orgán môže preto svoju nezávislosť
a nestrannosť len deklarovať navonok a formálne garantovať ale nikdy ju nemôže aj reálne a objektívne
poskytovať, tak aby spĺňala všetky ústavné kritéria ktoré sú kladené na orgány s podobným
postaveniami a právomocami.
Ak súdny exekútor nemá garantovanú finančnú autonómiu činnosti tak táto činnosť sa musí
zákonite prispôsobovať zdroju svojej závislosti, v tomto prípade je to výške vymoženej pohľadávky a
požiadavkám oprávneného. Pri dodržiavaní obvyklých spôsobov výkladu musí podobný záver
konštatovať každý súd v prípade podania námietky zaujatosti exekútora k predmetu prejednávanej veci.
Dispozičný princíp v rozsahu ktorý je zakotvený v exekučnom poriadku je niečí čo nepozná
žiadna oblasť Slovenského právneho poriadku. Dispozícia je vždy vyjadrovaná k predmetu konania a to
tak, že je možné podať návrh, tento návrh upraviť alebo vziať späť. Je to typické vyjadrenie
dispozičného princípu tam, kde to právna úprava pripúšťa. Rozšírenie tohto práva aj na osobu
(exekútora) je vybočením z tohto zaužívaného rámca. Musíme mať na zreteli pritom fakt, že súdny
exekútor je orgánom verejnej moci a exekučná činnosť je jej výkonom.
Nehovoriac o tom, že exekučné konanie podľa exekučného poriadku je systematický zaradené
ako ďalšia fáza súdneho konania a to jeho záverečná vykonávacia časť.
Je asi zbytočné dodávať, že okrem závislosti resp. podriadenosti sa o exekútora pravidlám,
oprávnenej osobe v exekučnom konaní to vytvára aj podmienky na korupčné a netransparentné
prostredie. Ak spolupracuje nositeľ judikovaného práva so zložkou, ktorá je oprávnená toto právo
vykonávať je osoba ktorá sa bráni v nevýhodnej pozícii, čim sa rovnosť zbraní vážnym spôsobom
narúša.
Nestrannosť orgánov verejnej moci podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a
základných slobôd (ďalej len „dohovor“) sa podľa judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej
len „ESĽP“) vzťahuje aj na orgány verejnej moci „autonómne“ nezávisle od pojmu súd. (napr.Ettl a i. c.
Rakúsko z 23. apríla 1987, séria A, č. 117, Campbell a Fell c. Spojené kráľovstvo z 28. júna 1984, séria
2
A, č. 80, Rolf Gustafsson c. Švédsko
(nález Ústavného súdu SR z 13. apríla 2011, þ. k. III. ÚS
322/2010-37)
Podobne ESĽP postupoval aj vo veciach Lauko c. Slovensko a Kadubec c. Slovensko, kde o
priestupkoch rozhodli obvodný a okresný úrad – správne orgány nezaradené do sústavy súdov
Slovenskej republiky, čo nebolo samo osebe rozhodujúce.
ESĽP vyžaduje od takéhoto orgánu, ktorý hoci aj čiastočne vykonáva funkcie súdu, absolútnu
nezávislosť a nestrannosť.
Najvyšší súd SR 2011 pojem nestrannosť súdu charakterizoval ako neodmysliteľný atribút pojmu
3
súd. (uznesenie z 11. 8. 2011, sp. zn. 5Ndz/3/) Identifikoval jeho dve základné základne zložky a to:
Subjektívnu a objektívnu.
Subjektívny prístup, sa pokúša zistiť, čo si sudca myslel (pro foro interno).
Objektívny prístup, skúma, či sudca poskytuje dostatočné záruky, aby sa vylúčili akékoľvek
pochybnosti v tomto smere.
Aplikujúc tento prístup potom rozlišujeme nestrannosť subjektívnu (konkrétnu) a nestrannosť
objektívnu alebo štrukturálnu (abstraktnú).
Subjektívna nestrannosť sa prezumuje, až kým nie je preukázaný opak, pričom spravidla sa
posudzuje podľa správania sa sudcu.
Objektívna nestrannosť sa neposudzuje podľa subjektívneho stanoviska sudcu, ale podľa
objektívnych symptómov.

2
3

nález Ústavného súdu SR z 13. apríla 2011, þ. k. III. ÚS 322/2010-37)
uznesenie Najvyššieho súdu SR z 11. 8. 2011, sp. zn. 5Ndz/3/

- 447 -

Sudca môže subjektívne rozhodovať absolútne nestranne, ale napriek tomu jeho nestrannosť
môže byť vystavená oprávneným pochybnostiam so zreteľom na jeho štatút či funkcie, ktoré vo veci
vykonával.
Pomer k veci ako okolnosť spochybňujúca nezaujatosť sudcu predpokladá situáciu, keď sudca je
4
právne zainteresovaný na výsledku konania.
(uznesenie NS SR sp.zn.6Ndz/7/2011 zo dňa
30.11.2011). Ústavný súd zdôrazňuje, že záruky nezávislosti majú aj psychologickú povahu. Súd musí
byť nielen fakticky nezávislý, ale musí sa tak javiť aj v očiach strán. Táto zásada sa vzťahuje aj na
orgány, ktoré vykonávajú aj niektoré právomoci všeobecného súdu. Ide o tzv. teóriu zdania, ktorá sa
viaže na rozhodovanie o zaujatosti súdneho orgánu, aj keď neexistuje dôvod na subjektívnu zaujatosť.
Zdanie (javenie sa) pochybnosti (appearance of bias). Je inými slovami vyjadrený výstižný výrok ESĽP
vo veci Delcourt v. Belgicko, 1970, séria A, č. 11, podľa ktorého „spravodlivosť má byť nielenže
vykonávaná, ale musí sa aj javiť, že je vykonávaná".
Podstatná podmienka je dôvera, ktorú musia súdy v demokratickej spoločnosti u verejnosti
5
vzbudzovať (III. ÚS 16/00). (uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky zo 7. 12. 2011, č. k. I.
ÚS 462/2011-22).
5

ZÁVER DE LEGE FERENDA

Z uvedeného vyplýva, že postavenie súdneho exekútora v exekučnom konaní sa dá prirovnať k
postaveniu zákonného sudcu v súdnom konaní. V tomto kontexte sa preto právna úprava Exekučného
poriadku javí ako ďalej neudržateľná a musí sa štandardizovať obdobným spôsobom. Nesmie byť ani
náznak pochybnosti o nestrannosti a nezávislosti súdneho exekútora či už od výšky vymáhaného
peňažného plnenia alebo osoby oprávnenej pretože len takéto oddelenie dáva záruky ústavnosti viď „
teoria zdania“.
Zákonodarca by mal v budúcej úprave exekučného poriadku obmedziť dispozičné oprávnenie
oprávneného v časti osoby výberu a zmeny exekútora v tom zmysle, aby to nebolo len na jeho vlastnej
vôli, ktorej dôvody môžu byť či už priateľské vzťahy, alebo rôzne ekonomické vrátane korupcie. Mohlo
by sa to dosiahnuť tým, že návrhy na exekúciu budú podávané priamo na súd, kde elektronická
podateľňa vyberie nestranného súdneho exekútora. V tom prípade by sme mohli hovoriť aj o termíne
„zákonný súdny exekútor“.
Ak by oprávnený nebol spokojný s prácou povereného súdneho exekútora jeho právo na
prípadnú výmenu by bolo v návrhovom konaní opäť zabezpečené elektronickou podateľňou
príslušného všeobecného súdu povinného.
Ťažie sa rieši otázka nestrannosti exekútora k predmetu konania. Jedným z riešením je fixné
stanovenie odmeny súdneho exekútora jeho financovanie by mohlo byť zabezpečené napr. formou
súdnych poplatkov za podanie návrhu na exekúciu.
Druhá cesta je opustiť líniu kombinácie orgán verejnej moci a súkromný prvok. Výkon súdnych a
iných preniesť do komerčnej oblasti s uplatňovanými princípmi trhového hospodárstva. Potom už ale
pravdepodobne nemôžeme hovoriť o výkone verejnej moci a ústavnom práve na súdnu a inú právnu
ochranu.

Právna úprava:
- ZÁKON NR SR Č..233/1995 Z.Z. O SÚDNYCH EXEKÚTOROCH (Exekučný poriadok) § 29 a §39,
§44ods.8 a 9.
- VYHLÁŠKA MINISTERSTVA SPRAVODLIVOSTI č.233/1995 o odmenách a náhradách súdnych
exekútorov §4, §5 ods.1 a 2, a §17.
Kontaktné údaje:
Libor Samec, JUDr.
Libor.samec@gmail.com
Univerzita Komenského Bratislava
Právnická fakulty, katedra správneho práva
Košicá ulica č.6
821 08 Bratislava
Slovenská republika

4
5

uznesenie NS SR sp.zn.6Ndz/7/2011 zo dňa 30.11.2011)
uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky zo 7. 12. 2011, č. k. I. ÚS 462/2011-22
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POSTAVENÍ STUDENTA VYSOKÉ ŠKOLY
Veronika Kudrová
Masarykova univerzita, Právnická fakulta
Abstrakt: Příspěvek se zabývá právním postavením studentů vysokých škol vycházejícím jak
z ústavního práva na vzdělání na vysoké škole, tak též z navazujícího práva na pomoc státu při studiu.
Přestože se tato práva projevují ve dvou relativně nesouvisejících oblastech – v oblasti
vysokoškolského studia samotného, a dále v oblasti sociálního zabezpečení, lze zkoumat i jejich
vzájemný souběh, a to ve vztahu ke specifické skupině studentů. Zde se předmětem zkoumání stala
skupina studentek – matek. Hodnoceny jsou jak podmínky jejich studia samostatně, tak též jejich
podmínky ve vztahu k matkám zaměstnankyním.
Klíčová slova: právo na vysokoškolské vzdělání, studium, pomoc státu při studiu, mateřství,
rodičovství
Abstract: The paper deals with the legal position of university students based on the constitutional right
to university education and right to assistance from the state during their university studies.
Although these rights are reflected in two relatively unrelated fields - in the field of higher education
itself, and in the social security system, they can be examined in their mutual concurrence in relation to
a specific group of students – the group of students-mothers. The paper, therefore, concerns their own
study conditions, as well as compares them to the conditions of mothers with the status of employee.
Key words: right to university education, study, assistance from the state during the university study,
maternity, parenthood
1

ÚVOD

Studenti vysokých škol představují specifickou sociální skupinu, která se – alespoň v České
1
republice – neustále zvětšuje . Z pohledu sociologického či psychologického jde o skupinu osob
2
zpravidla ve věku blízkému věku mladistvých , z pohledu právního jde však toliko o skupinu osob, k níž
se vztahují dvě různé oblasti specifických práv a povinností. Práva a povinnosti v oblasti samotného
vysokoškolského studia, a vedle nich práva v oblasti sociálního zabezpečení. Některá z druhých
jmenovaných jsou primárně určena pro vysokoškolské studenty, jiná na ně dopadají spíše jako vedlejší
efekt jejich jiného postavení.
I s ohledem na probíhající reformu vysokého školství v České republice je cílem tohoto
příspěvku zmapovat právní postavení studentů vysokých škol, a to jak v České republice, tak i na
Slovensku, a doplnit ho o některé právní i praktické úvahy. Dále, s ohledem na nepříznivý demografický
vývoj (tzv. stárnutí populace) v České republice, a jím iniciovanou nezbytnost reformy důchodového
systému, bude předmětem samostatného zkoumání právního postavení studentek – matek. V této části
má příspěvek odpovědět na otázku, zda jsou studentky (popř. studenti) vysokých škol postavením,
které jim je přiznáváno, dostatečně motivovány k založení rodiny během vysokoškolského studia, či
nikoli.
2

ÚSTAVNÍ VÝCHODISKA

S ohledem na společnou historii asi není překvapivé, že ústavní pořádek České i Slovenské
republiky sdílí podstatnou část úpravy základních práv a svobod. Samotná úprava práva na vzdělání je
shodná nejen co do obsahu – s výhradou jiného jazyka odpovídá i textově. Tak je v českém
3
i slovenském právním řádu shodně zakotveno všeobecné právo na vzdělání, které je pro občany
koncipováno jako bezplatné. Vzdělání na základních a středních školách je z ústavy bezplatné pro
všechny občany, vzdělání ve vysokých školách je koncipováno jako bezplatné pouze pro občany, kteří

1

Jak vyplývá z informací dostupných prostřednictvím webu Českého statistického úřadu. Dostupné z www.czso.cz.
Tento pojem rozeznává i české trestní právo. Srov. např. ustanovení § 41 písm. f) zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve
znění pozdějších předpisů.
3
V čl. 33 usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti
ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Listina základních práv a svobod" či též jen "Listina"),
v čl. 42 ústavního zákona č. 420/1992 Sb., Ústavy Slovenské republiky, v čl. 33 zákona č. 23/1991 kterým se uvozuje Listina
základných práv a svobod jako ústavní zákon.
2
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splní stanovení podmínky. Ústavní právo na bezplatné vysokoškolské vzdělání je tedy podmíněné, a to
4
schopnostmi občana a možnostmi společnosti.
Bez ohledu na normativní úplatnost či bezplatnost daného stupně vzdělávání, či na individuální
úplatnost realizovaného studijního vztahu, mají občané dále právo – za podmínek daných zákonem –
na pomoc státu při studiu.
Vedle toho, že oba ústavní pořádky zaručují podmíněné či nepodmíněné právo na vzdělání a
v návaznosti na to také oba státy logicky zřizují instituce, jejichž prostřednictvím by bylo možno
uvedené právo realizovat, připouští také vznik jiných než státních (rozuměj státem zřizovaných) škol, na
nichž je možné poskytovat vzdělání za úplatu, tzv. školné.
Z ústavních dokumentů České i Slovenské republiky, tedy v oblasti vysokoškolského vzdělání
shodně plyne, že jej lze realizovat jak bezplatně, tak též úplatně, a to v obou případech jak vysokými
školami zřizovanými státem, tak též vysokým školami soukromými. V České republice zatím prováděcí
5
zákon neumožňuje, až na studium uskutečňované (v souladu s akreditací) v cizím jazyce, možnost
6
poskytovat vzdělání za úplatu ve školách zřizovaných státem; a to ani v případě násobného studia . Na
7
Slovensku zákon o vysokých školách úplatnost studia na těchto druzích škol za určitých podmínek
připouští. Vedle toho oba zákony o vysokých školách formálně připouštějí, aby i soukromé vysoké školy
poskytovaly bezplatné vzdělání, zároveň však zakotvují povinnost soukromých vysokých škol opatřit si
prostředky na vlastní vzdělávací činnost. Za tím účelem jim umožňující vybírat školné, jehož výši nijak
8
nelimitují .
Pokud jde o pomoc státu občanům při studiu, je patrné, že je tím míněna zejména pomoc
9
finanční . Lze však mít za to, že tato pomoc může mít i jiné podoby, například legislativního či
ekonomického tlaku na vyrovnávací opatření pro studium znevýhodněných osob.
3

STUDENT JAKO ČLEN AKADEMICKÉ OBCE

Ústavní právo na vzdělání na vysokých školách v sobě zahrnuje dvojí povinnost státu. Jednak
pasivní povinnost nebránit nikomu v jeho realizaci, ale hlavně povinnost aktivně působit na to, aby ona
realizace byla vůbec reálně uskutečnitelná. Za účelem umožnění čerpání práva na bezplatné
vysokoškolské vzdělání proto stát zřizuje a převážně financuje veřejné vysoké školy, v oblasti pro něj
10
strategicky významné též vysoké školy státní . Za účelem možnosti vzniku a realizace úplatného
vysokoškolského vzdělání, stanovuje mechanismus vzniku soukromých vysokých škol, v němž sám
11
uděluje státní souhlas .
Českým i slovenským veřejným a státním vysokým školám jsou příslušnými zákony explicitně
přiznány samosprávné kompetence, ze systematiky zákona pak vyplývá, že samosprávu vykonávají i
vysoké školy soukromé. Jelikož jde o samosprávu neúzemní, jsou nařizovací samosprávné
kompetence uplatňovány nikoli na principu územním, ale na principu personálním. Adresáty
veřejnosprávního působení vysokých škol jsou členové akademické obce – studenti a akademičtí
pracovníci.
Pokud jde o specifická práva studentů vysokých škol, lze mít za to, že zahrnují jednak všechna
práva implicitně obsažená v ústavním právu na vysokoškolské vzdělání, bez ohledu na to, zda jsou
výslovně vyjádřena v zákoně o vysokých školách či na jeho základě vydaných vnitřních předpisech, či
nikoli, a dále dílčí práva vyplývající z prováděcí zákonné úpravy. Ta by bylo možné sdružit do třech
vnitřně souvisejících oblastí, a to oblasti práva na individualizované vzdělávání, oblasti politických práv
a konečně do oblasti sociálních práv (vycházejících z příslušných zákonů o vysokých školách).
Pokud jde o samotné ústavní právo na vysokoškolské vzdělání, lze mít za to, že zahrnuje
v prvé řadě právo studovat konkrétní studijní program a obor na konkrétní vysoké škole, samozřejmě za
předpokladu splnění příslušných podmínek umožňujících přístup ke studiu v určitém studijním programu
a oboru uskutečňovaném určitou vysokou školou. Zahrnuje ale také právo studovat ve více takových

4

Pokud jde o vyšší odborné školy, dovodil Ústavní soud České republiky v nálezu ze dne 19. 12. 1995, sp. zn. Pl. ÚS 27/95, že
vzdělávání na nich nespadá pod bezplatné vzdělávání koncipované jako nepodmíněné (v základních a středních školách), a je tedy
jako v případě škol vysokých jen otázkou možností společnosti, zda jej bude bezplatně poskytovat či nikoli.
5
Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "zákon o vysokých školách" či též jen "zákon").
6
Ani v případě studia cizinců.
7
Zákon č. 131/2002 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění některých zákonů (dále též jen „slovenský zákon o vysokých
školách“).
8
Srov. § 59 zákona o vysokých školách a obdobně též § 93 slovenského zákona o vysokých školách.
9
Srov. DRECHSLEROVÁ, K. a KLÍMA, K. in KLÍMA, K. a kol. Komentář k Ústavě a Listině. 2. rozšířené vydání. Plzeň: Vydavatelství
a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009, s. 1269.
10
V České republice vojenskou vysokou školu a vysokou školu policejní, Slovensko do kategorie státních vysokých škol řadí navíc
vysoké školy zdravotnické.
11
V České republice prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, na Slovensku je tato kompetence vyhrazena
vládě.
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studiích. Vedle toho jistě zahrnuje právo studovat za splnění určitých podmínek bezplatně. Tyto
podmínky se momentálně vztahují jak k instituci, která vzdělání poskytuje, tak k individualitě či pluralitě
studia, dále k jeho formě nebo průběhu. Není vyloučeno, aby v budoucnu docházelo k dalším restrikcím
v rozsahu bezplatného vzdělávání, a to i takovým, které by jeho uskutečňování derogovaly úplně.
Podmíněnost ústavního práva na bezplatné vzdělání na vysokých školách možnostmi společnosti to
jistě umožňuje.
Z ústavní maximy pozitivního vymezení výkonu veřejné moci pak nadto vyplývá právo studentů,
aby vůči nim vysoká škola postupovala toliko na základě zákona a v jeho mezích, jakož i na základě
vnitřních předpisů (kterými je oprávněna samosprávné vztahy autoritativně regulovat) na základě
zákona a v jeho mezích vydaných. Jak nepřímo vyplývá z rozsudku Nejvyššího správního soudu České
12
republiky ze dne dne 17. 12. 2009, sp. zn. 9 As 1/2009, ve věci přezkumu státní zkoušky , studenti
mají právo na to, aby vysoká škola dodržovala podmínky, které předtím sama normativně stanovila
13
v rámci výkonu samosprávných kompetencí .
14
Explicitně stanovená práva studentů vysokých škol v prvé řadě konkretizují ono ústavní
právo na vysokoškolské vzdělání, když deklarují poněkud vágní právo studenta studovat studijní
program, na který byl přijatý, případně více studijních programů (v případě slovenské právní úpravy je
toto právo podpořeno právem rozhodnout se, ve kterém ze souběžných studií bude student studovat
bezplatně, má-li na bezplatné studium nárok). Otázkou, která se zde nabízí, je, zda právu na studium
více studijních programů odpovídá povinnost vysoké školy činit taková opatření, kterými by to
studentovi umožnila. V úvahu by zde připadala například individuální úprava studia, popř. alespoň
rozvrhu, možnost rozložení studia či individuální rozložení zkouškového období. Protože uvedené právo
není dostatečně vyjádřeno systémem konkrétních opatření, bude patrně záležet na posouzení každého
individuálního případu. Jako dostupné systémové opatření, jímž by vysoké školy mohly ono násobné
studium podporovat, se nabízí například stanovení jednotné doby zkouškového období pro jednotlivé
fakulty určité vysoké školy. V této souvislosti však nelze opomenout, že s ohledem na ekonomický a
politický vývoj lze při nejmenším v České republice vysledovat politické tendence mnohost studií již dále
(finančně) nepodporovat. Je otázkou, zda v případě zavedení finančních regulací, bude zároveň
přistoupeno k regulacím právním.
Zatímco v českém právním řádu chybí právní opora pro tzv. přestupy či změny studijních oborů
(její legální podklad by bylo možno vysledovat nanejvýš v případě „přestupů“ navázaných na zánik
akreditace), slovenský zákon o vysokých školách výslovně zakotvuje právo studenta změnit konkrétní
studijní program (studium) v rámci stejného či příbuzného oboru studia. S ohledem na ústavní maximu
pozitivního vymezení výkonu moci veřejné lze mít za to, že je nezbytné, aby vysoká škola v rámci své
samosprávné působnosti stanovila podmínky pro realizaci toho práva, pročež stojící samostatně ho
nelze považovat za právně vymahatelné. Je ovšem právě tím titulem k úpravě podmínek, za nichž je
možné podmínky pro zahájení (popř. ukončení) studia přestupem upravit, aniž by tím bylo narušeno
ústavní právo na vysokoškolské vzdělání, které lze jinak realizovat pouze po úspěšném vykonání
(standardního) přijímacího řízení.
Výše uvedené právo na změnu konkrétního studijního programu lze zařadit na pomezí práva na
vysokoškolské vzdělání a práva na individualizované vzdělávání, o němž bude pojednáno nyní.
Do uvedené skupiny práv zajisté patří právo studenta na výběr předmětů a vytvoření studijního
plánu podle studijního programu. Patrně zahrnuje zejména možnost výběru konkrétních studijních
předmětů z nabídky převyšující povinně zapisované předměty, a (nebo) možnost výběru časového
období, v němž budou předměty zapisovány (a plněny). Tato možnost může být v praxi omezena
zejména systémem prerekvizit – podmínek upravujících pořadí logické časové návaznosti vybraných
předmětů. Rozsah výběru může narážet také na požadavky na studijní program vycházející z předpisů
nadstátního původu – typicky směrnic Evropské unie upravujících např. požadavky na vzdělávání
15
lékařů a (jiných) zdravotníků .
Zatímco v České republice je studium ve standardní době studia prodloužené o jeden rok (v
obou nižších stupních) zdarma bez jakýchkoli sankcí, na Slovensku je jeho délka předmětem přísnější

12

Z rozsudku: S konáním každé zkoušky přitom není spojeno pouze její ohodnocení, ale zákon s konáním zkoušky spojuje také
subjektivní veřejné právo studenta na to, aby daná zkouška proběhla za podmínek stanovených studijním programem nebo studijním
a zkušebním řádem [§ 62 odst. 1 písm. d)], přičemž tomuto právu studenta odpovídá povinnost vysoké školy stanovené podmínky
dodržet.
13
Konkretizování nejzávažnějších práv provedly i jednotlivé zákony o vysokých školách, když zakotvily např. právo studenta konat
zkoušky za podmínek stanovených studijním programem nebo studijním a zkušebním řádem (§ 62 odst. 1 písm. d) zákona o
vysokých školách) a zapsat se do další části studijního programu, pokud splnil povinnosti stanovené studijním programem nebo
studijním a zkušebním řádem, (§ 62 odst. 1 písm. e) zákona o vysokých školách či § 70 odst. 1 písm. c) slovenského zákona o
vysokých školách).
14
Podle § 62 zákona o vysokých školách a § 70 slovenského zákona o vysokých školách.
15
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací.
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16

ekonomickými nástroji činěné regulace . Patrně proto je slovenská právní úprava benevolentnější,
když výslovně zakotvuje právo studenta zvolit si tempo studia. To jistě doplňuje též možnost jeho
přerušení, a to i v České republice, kde takové právo výslovně zakotveno není. S přiměřenou volností
při volbě obsahu a průběhu studia pak nepochybně souvisí též právo na výběr učitele v případě
předmětů vyučovaných více učiteli. Lze mít za to, že součástí posledně uvedeného práva je i právo na
výběr zkoušejícího v případě předmětů zkoušených více zkoušejícími. Z logiky věci plyne, že uvedené
právo není neomezené, jeho uplatnění bude vždy limitováno při nejmenším kapacitními možnostmi.
Posledním právem, které lze zmínit v této souvislosti, je právo navrhovat téma své bakalářské,
diplomové, rigorózní nebo disertační práce. Ze samotné dikce zákona je zřejmé, že toto právo je
zkonzumováno okamžikem navržení, na který může z povahy věci navázat okamžik zamítnutí.
Další oblastí specifických práv přiznaných studentům, kterou lze vysledovat, je oblast práv
politických. Mezi ta patří zejména obecné právo svobodně projevovat názory a připomínky k
vysokému školství (§ 70 odst. 1 písm. i) slovenského zákona o vysokých školách) v českém prostředí
17
patrně vycházející již ze samotného ústavního práva na svobodu projevu . Dále konkrétní právo volit a
být volen do Akademického senátu, jakož i právo mít zastoupení v podobě národní reprezentace
18
studentů . Slovenská právní úprava navíc zakotvuje právo studentů podílet se na zakládání a činnosti
nezávislých sdružení působících na akademické půdě. Přestože v praxi je spolková činnost častým
jevem i na českých vysokých školách, její výslovné právní zakotvení chybí. Bylo by však možné ho
dovozovat z úvodních ustanovení zákona o vysokých školách, podle nichž vysoké školy hrají aktivní roli
ve veřejné diskusi o společenských a etických otázkách, při pěstování kulturní rozmanitosti a
19
vzájemného porozumění, při utváření občanské společnosti a přípravě mladých lidí pro život v ní .
Poslední oddělitelnou skupinou „studentských“ práv je skupina práv sociálních. Do ní by bylo
20
možno zahrnout právo na stipendia, ať již garantovaná a financovaná přímo státem či stipendia stojící
21
vedle nich z titulu samosprávného , dále nepřímou pomoc státu v oblasti stravování a (na Slovensku)
ubytování, případně v podobě zvýhodněných studentských půjček (na Slovensku). Dále by do této
skupiny bylo možnost zařadit právo na vyrovnávací opatření (typicky pro handicapované studenty), a
případně též na podporu sportu a kultury (výslovně zakotveno na Slovensku).
Již jen okrajově lze zmínit práva a povinnosti stanovené všeobecnými předpisy o bezpečnosti a
ochraně zdraví při práci, které se na studenty vysokých škol vztahují.
Pokud jde o povinnosti studentů vysokých škol, lze mezi ně zařadit zejména povinnost řádně
studovat v souladu se studijním programem a studijním plánem, jakož i studijními předpisy, resp.
právními předpisy vůbec, případně povinnost platit školné, resp. poplatky spojené se studiem.
Z procesního hlediska lze potom usoudit zejména o povinnosti studenta poskytovat vysoké škole
potřebnou součinnost (např. oznamovat doručovací adresu či uvádět nejrůznější skutečnosti rozhodné
pro posuzování žádostí studenta).
4

STUDENT JAKO SUBJEKT (FINANČNÍ) POMOCI (ČESKÉHO) STÁTU

Cílená pomoc České republiky při vysokoškolském studiu je realizována zejména opatřeními
v oblasti sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění, daňovými slevami a státním regulováním ceny
jízdného. Je primárně vázána na (prezenční) studium na vysokých školách zřízených podle českého
práva, ze samostatné existence vyhlášky č. 322/2005 Sb., o dalším studiu, popřípadě výuce, které se
pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních nebo
vysokých školách, ovšem vyplývá záměr státu poskytovat uvedenou pomoc i studentům studujícím na
zahraničních vysokých školách působících v České republice.
S výjimkou daňové slevy pro studenta – doktoranda, v jehož případě je rozhodujícím pro zánik
práva dosažení věku 28 let, je pro formy státní pomoci společné, že jsou limitovány dosažením věku 26
let. Tato hranice patrně vyjadřuje zájem státu na tom, aby vysokoškolské studium bylo čerpáno
v nízkém věku a po rozumně dlouhou dobu. Není však zřejmé, proč zákonodárce zohledňujíc trvání
doktorského studia v oblasti daní, nepřistoupil k diverzifikaci věkové podmínky též v jiných oblastech.

16

V souladu s ustanovením § 92 odst. 6 slovenského zákona o vysokých školách, študent, ktorý študuje študijný program
poskytovaný verejnou vysokou školou dlhšie, ako je jeho štandardná dĺžka štúdia, je povinný uhradiť verejnej vysokej škole ročné
školné za každý ďalší rok štúdia.
17
Toto právo je v angloamerické literatuře považováno za základ akademické svobody (academic freedom). Srov. např. RUSSO, Ch.
J. Encyclopedia of law and higher education. Los Angeles: Sage, 2010, výklad k heslu Academic Freedom.
18
Studentská komora Rady vysokých škol v České republice, Studentská rada na Slovensku.
19
§ 1 písm. d) zákona o vysokých školách.
20
Sem patří podle současné právní úpravy sociální stipendium a v České republice i ubytovací stipendium.
21
Okruh těchto stipendií, jejich výši, jakož i podmínky pro jejich přiznání stanovují vysoké školy samy. České vysoké školy mají v této
oblasti výrazně širší prostor než školy slovenské, v jejichž stipendijních fondech se netvoří zásoby financí povinně určených pro
výplatu stipendií (vznikající českým školám z plateb za poplatky za studium).
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Patrně nejvýznamnější formou pomoci je platba zdravotního pojištění za prezenční studenty
22
ve věku do 26 let . Přestože stát odvádí za pojištěnce o něco více, než 700 Kč měsíčně, měsíční
úspora studenta představuje téměř 1.100 Kč, neboť jako osoba bez zdanitelných příjmů je povinen
23
právě k platbě v této výši . Ročně tedy každý nepracující prezenční student vysoké školy ušetří díky
pomoci státu necelých 13.000 Kč.
Ještě o něco vyšší je částka, kterou však může v souvislosti se studiem „ušetřit“ toliko jeden ze
24
zákonných vyživovatelů studenta (do 26 let), a to v podobě slevy na dani v roční výši překračující
13.400 Kč. Sám student pak může ušetřit na roční dani něco málo přes 4.000 Kč. První uvedenou
částku lze uplatnit i jako daňový bonus.
Významnými jsou i periodické či neperiodické dávky státní sociální podpory, avšak pouze za
předpokladu, že na ně vznikne studentovi nárok. Ten se odvíjí od finančních poměrů jeho a společně
s ním posuzovaných osob. Zde bude patrně nejběžnější dávkou přídavek na dítě v měsíční výši
700Kč, tj, ve výši 8.400 Kč ročně.
Pomocí, kterou stát přímo neposkytuje, resp. nefinancuje, je sleva na jízdném v dálkové
dopravě ve výši 25% z plné ceny; avšak pouze pokud jde o jízdné mezi místem trvalého bydliště a
sídlem školy. Dopravní podniky jednotlivých měst dále poskytují studentské ceny časových kuponů.
Úsporu na jízdném nelze ze zřejmých důvodů vyčíslit, neboť je zřejmé, že bude záviset na okolnostech
každého jednotlivého případu.
5

STUDENTKA – MATKA

Jak bylo již uvedeno, obě zdánlivě nesouvisející oblasti týkající se vysokoškolského studia lze
vztáhnout i k určité vymezené skupině osob, v tomto případě studentek – matek. Účelem následujícího
rozboru bude nastínění (ne)vhodnosti podmínek pro mateřství v průběhu vysokoškolského studia, a to
zejména při srovnání s mateřstvím v průběhu pracovního poměru. Pro úplnost je však nezbytné dodat,
že v oblasti sociálního zabezpečení nevychází pomoc studentce – matce z jejího statusu studentky, ale
je jen vedlejším efektem toho, že studentka – matka je (až na neuvažované výjimky) tzv. osobou bez
zdanitelných příjmů.
25
Matce „zaměstnankyni“ přísluší peněžitá pomoc v mateřství (dávka nemocenského pojištění,
která přísluší matce v době pokročilého těhotenství a po porodu (celkem 28 týdnů) v souvislosti s péčí o
narozené dítě, ve výši přibližně 70% původní hrubé mzdy), případně vyrovnávací příspěvek
26
v těhotenství a mateřství (při převedení na jinou hůře placenou práci), následně rodičovský příspěvek .
Matce „studentce“ (nebyla-li matkou zaměstnankyní)) nevzniká nárok na pomoc v mateřství, neboť
neplatila nemocenské pojištění, rovnou po porodu jí tedy přísluší rodičovský příspěvek. Zatímco matka
zaměstnankyně může v závislosti na výši předchozího příjmu zvolit rychlost čerpání rodičovského
příspěvku (až na měsíčních 11.400 Kč), matka studentka (neměla-li předtím příjem v určité výši, popř.
neměl-li ho otec dítěte), může čerpat pouze 7.600 Kč po dobu prvních 9 měsíců a následně 3.800 Kč
měsíčně. Celková výše, v níž lze vyčerpat rodičovský příspěvek, je pro obě matky 220.000 Kč, matce
zaměstnankyni ovšem připadají navíc finance v celkové výši peněžité pomoci v mateřství.
Z uvedeného plyne, že matka zaměstnankyně je z finančního hlediska ve výhodnějším
postavení než matka studentka. Nejen proto, že získá celkově více finančních prostředků, ale také
proto, že má možnost získávat prostředky ve vyšších měsíčních dávkách, co jí spíše umožní investovat
již na počátku do nezbytného dětského vybavení.
27
Vedle toho lze srovnat také aspekt „nehmotných úlev“. Zákoník práce přiznává ženám
v těhotenství a matkám (resp. jiným zaměstnancům) pečujícím o dítě) zvláštní pracovní podmínky a
také nárok na mateřskou dovolenou po dobu 28 týdnů (resp. 37, porodila-li zaměstnankyně zároveň
dvě nebo více dětí) a dále na rodičovskou dovolenou do 3 let věku dítěte. Mateřskou a rodičovskou
dovolenou jsou přitom zaměstnankyně a zaměstnanec oprávněni čerpat současně.
Vedle toho zákon o vysokých školách nepředpokládá žádné zvláštní podmínky pro matky, resp.
osoby v jim obdobném postavení, a ani nepřikazuje vysokým školám mateřství či rodičovství jakkoli
zohlednit a vytvořit pro něj podmínky vlastní. Na rozdíl od matky zaměstnankyně tedy matka studentka
nepožívá zákonného nároku na mateřskou či rodičovskou dovolenou, ani jiných zvláštních úlev či
speciální ochrany. Naopak – zákon o vysokých školách ukládá vysokým školám stanovit maximální
28
dobu přerušení studia ; ta může být přitom kratší než doba rodičovské dovolené podle zákoníku práce.
22

Vychází z ustanovení § 7 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících
zákonů.
Přesněji ve výši 1.080 Kč.
24
Podle § 35c odst. 1 a § 35ba odst. 1 písm. f) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu.
25
§ 32 a násl. zákona č. 18/2006 Sb., o nemocenském pojištění.
26
§ 30 a násl. zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře.
27
V § 195 – 198. (Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce.)
28
V § 54 odst. 1.
23
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Vedle toho také vysoké školy často stanovují maximální dobu studia od zápisu do jeho ukončení, která
rovněž může nezahrnout celou dobu rodičovské dovolené. Konečně nelze opomenout, že prodloužení
studia o více, než jeden rok, má za následek nastoupení povinnosti platit poplatek za studium, jehož
půlroční výše se zpravidla (v závislosti na uvážení školy) pohybuje v rozmezí 10 až 30 tisíc korun.
Z obojího plyne, že studentky (popř. studenti) vysokých škol postavením, které jim je právní
úpravou přiznáváno, nejsou dostatečně motivovány k založení rodiny během vysokoškolského studia.
Je pro ně racionální se založením rodiny počkat až na jejich působení v zaměstnaneckém poměru.
Přitom je třeba uvážit, že za nejvhodnější dobu pro mateřství bývá ze zdravotního hlediska považován
věk mezi 20 a 25 lety. Navíc je nepochybné, že oddalování mateřství, resp. rodičovství, přispívá také ke
stárnutí populace, se kterým je spojena řada ekonomických důsledků v současnosti řešených
nejrůznějšími opatřeními zejména v oblasti důchodové politiky.
Z toho hlediska je tedy současné postavení studentky – matky třeba považovat za nedostatečné
a proto i společensky nežádoucí.
Bylo by proto vhodné provést změnu právní úpravy, která by motivovala studenty vysokých škol
neodkládat rodičovství na dobu po zahájení výdělečné činnosti nebo alespoň po ukončení vysoké školy
pouze kvůli obavám o finanční zabezpečení a úspěšné ukončení studia. Tato opatření by mohla
směřovat jak do roviny finanční, tak do roviny studijní.
S ohledem na současný stav českých veřejných financí nelze předpokládat přílišnou vůli členů
vlády či zákonodárců navýšit výdaje státního rozpočtu o cílenou podporu rodičů studentů. Lze se ovšem
spokojit s projednávanými návrhy v oblasti vysokoškolského studia, které jsou obsaženy v poslaneckém
29
návrhu novely zákona o vysokých školách aktuálně posuzovaném vládou České republiky. V něm se
navrhuje zejména stanovit jako zásadu obecnou zákonnou povinnost vysoké školy činit vhodná
opatření pro studium rodičů dětí ve věku do 3 let, zakotvit právo rodiče dítěte na přerušení studia po
dobu, po niž by jinak trvala mateřská či rodičovská dovolená (tzv. uznaná doba rodičovství) ... a
zohlednit uznanou dobu rodičovství při stanovování poplatku za delší studium a posuzování maximální
doby studia.
6

SHRNUTÍ
Postavení studenta vysoké školy lze chápat ve dvou rovinách vycházejících z různých ústavně
zaručených práv. Ústřední ústavní právo na vysokoškolské vzdělání v sobě zahrnuje několik
samostatných práv, zejména právo na studium konkrétního studijního programu na konkrétní vysoké
škole; avšak toliko za splnění stanovených podmínek, a dále pak ústí v několik skupin práv přiznaných
zákonem o vysokých školách, které dále zahrnují několik samostatných práv.
Vedle toho „doprovodné“ právo na pomoc státu při (vysokoškolském) studiu se uplatní typicky ve
formě finanční, a to zejména v oblasti zdravotního pojištění, sociálního zabezpečení a v oblasti daní.
Přestože obě skupiny práv spolu zdánlivě nesouvisí, obě mohou nějakým způsobem dopadat na
určitou skupinu osob, a ovlivňovat její postavení, a tedy i rozhodování; byť ne ve zcela typických
projevech jednotlivých skupin práv, jak byla tato práva nastíněna. Na příkladu studentky – potencionální
matky, bylo ukázáno, jakým dalším způsobem mohou jednotlivé skupiny práv na studenty dopadat, a že
někdy jejich určité skupiny mohou znevýhodňovat jak vůči ostatním skupinám studentů, tak vůči
srovnatelným skupinám nestudentů (v tomto případě je ukázáno, jak je matka studentka v postavení
znevýhodněném oproti ostatním studentům i oproti ostatním matkám (zaměstnankyním)). V závěru je
konstatována vhodnost aktuálně projednávaného návrhu na změnu relevantní legislativy v této oblasti.
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AKREDITAČNÁ KOMISIA – ORGÁN, KTORÝ MÁ ZARUČOVAŤ
KVALITU VYSOKÝCH ŠKÔL NA SLOVENSKU
Veronika Vrabková
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Autorka sa v článku venuje Akreditačnej komisii ako orgánu, ktorý má zaručovať kvalitu
vysokých škôl na Slovensku. Hlavným cieľom príspevku je poukázať na súčasné kreovanie, rozsah
právomocí a pôsobnosti, zodpovednosť, financovanie činnosti Akreditačnej komisie. Článok si dáva za
cieľ poukázať aj na samotný proces akreditácie a na aktuálne diskutovanú problematiku rozporu
vyjadrenia Akreditačnej komisie s rozhodnutím Ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky.
Kľúčové slová: Akreditačná komisia, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky, kvalita vysokých škôl na Slovensku, proces akreditácie
Abstract: The author deals with Accreditation Commission as a body to guarantee the quality of the
Higher Education in Slovakia. The main aim of the article is to focus on the current creation, powers,
responsibilities and system of financing of activity of the Accreditation Commission. Intended goal of
the article is to concentrate and analyze the procedure of accreditation. Author´s main attention is also
given to actually diisscused conflict between the expert´s opinion of Accreditation Commission and the
decision of the head of Ministry of Education, Science, Research and Sports of the Slovak Republic.
Key words: The Accreditation Commission, The Ministry of Education, Science, Research and Sports
of the Slovak Republic, the quality of the Higher Education, the procedure of accreditation
1

ÚVOD

Témou môjho príspevku je Akreditačná komisia ako orgán, ktorý má zaručovať kvalitu
vzdelávania uskutočňovaného na vysokých školách v Slovenskej republike.
Štát prispieva na chod vysokých škôl finančnými prostriedkami zo štátneho rozpočtu, je preto
opodstatnené, že kritérium kvality poskytovaného vzdelávania a aj samotná opodstatnenosť existencie
vysokej školy je pod neustálym drobnohľadom verejnosti.
Akreditačná komisia a jej postavenie je upravené v zákone č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o vysokých
školách). Ako zo zákona o vysokých školách vyplýva, Akreditačná komisia je poradný orgán vlády,
ktorej štatút schvaľuje vláda. Akreditačná komisia predovšetkým sleduje, posudzuje a nezávisle hodnotí
kvalitu vzdelávacej, výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokých škôl a
napomáha jej zvyšovaniu. Komplexne posudzuje podmienky, v ktorých sa tieto činnosti na jednotlivých
vysokých školách uskutočňujú a vypracúva odporúčania na zlepšenie činnosti vysokých škôl.
Akreditačná komisia môže o svojich zisteniach informovať verejnosť.
Podľa § 82 zákona o vysokých školách Akreditačná komisia sa vyjadruje:
a) o spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať študijný program oprávňujúci udeliť jeho
absolventom akademický titul,
b) o spôsobilosti nevysokoškolskej inštitúcie podieľať sa na uskutočňovaní doktorandského
študijného programu (§ 86),
c)
o spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie
profesorov,
d) o návrhoch na zriadenie, zlúčenie, splynutie, rozdelenie, zrušenie, zmenu názvu alebo
zmenu sídla verejnej vysokej školy, štátnej vysokej školy, fakulty verejnej vysokej školy
alebo fakulty štátnej vysokej školy,
e) o návrhu na udelenie štátneho súhlasu právnickej osobe, ktorá chce pôsobiť ako
súkromná vysoká škola,
f)
o návrhu na zmenu v sústave študijných odborov,
g) o ďalších návrhoch týkajúcich sa vysokého školstva, ktoré jej predloží minister.
2

ZLOŽENIE AKREDITAČNEJ KOMISIE

O nezávislosti Akreditačnej komisie však možno pochybovať z viacerých dôvodov. Jednak je
tomu tak z dôvodu vymenovávania a odvolávania jednotlivých členov Akreditačnej komisie. Všetkých
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členov Akreditačnej komisie totiž vymenováva a aj odvoláva vláda. Ďalším dôležitým momentom je, že
samotná existencia a činnosť Akreditačnej komisie je financovaná Ministerstvom školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len ministerstvo školstva), ktoré materiálne a finančne
zabezpečuje činnosť Akreditačnej komisie.
V súvislosti so zložením Akreditačnej komisie by som rada podotkla, že v zmysle zákona
o vysokých školách členmi Akreditačnej komisie sú aj zahraniční odborníci. Stojí za zváženie, či majú
zahraniční odborníci skutočnú vedomosť o stave vysokého školstva, o legislatíve v oblasti vysokých
škôl v Slovenskej republike. Majú spôsobilosť na posudzovanie splnenia hodnotiacich kritérií s ohľadom
na udelenie, resp. neudelenie akreditácie? Týmto postojom však neznevažujem ich odbornosť,
dosiahnuté vzdelanie a prax, ale vzhľadom na skutočnosť, že Akreditačná komisia vykonáva svoju
pôsobnosť na území Slovenskej republiky, som toho názoru, že členom Akreditačnej komisie by mali
byť odborníci zo Slovenskej republiky, ktorí majú najlepší predpoklad mať znalosť o veci. Možno
uvažovať aj o tom, či by nemala byť podmienkou na výkon funkcie člena Akreditačnej komisie aj
1
podmienka štátneho občianstva SR.
V rámci organizačnej štruktúry ministerstva školstva bol v minulosti zriadený sekretariát
Akreditačnej komisie. Ten by mal okrem administratívno – organizačných otázok riešiť aj odborné práce
a orientovať členov Akreditačnej komisie v nových právnych predpisoch. Mám za to, že v rámci
organizačnej štruktúry je tento sekretariát prebytočný vzhľadom na skutočnosť, že členovia Akreditačnej
komisie sú vymenovaní z významných osobností z vysokých škôl, odborných a vedeckých ustanovizní.
Predpokladá sa teda ich vysoká odbornosť a skúsenosti v oblasti vysokého školstva v Slovenskej
republike.
Zo zákona o vysokých školách explicitne tiež vyplýva, že člena Akreditačnej komisie je možné
odvolať aj pred uplynutím jeho funkčného obdobia na základe návrhu Ministra školstva, vedy, výskumu
a športu SR (ďalej len minister školstva) a po vyjadrení orgánov reprezentácie vysokých škôl. Takýmto
orgánom, ktorý reprezentuje vysoké školy okrem Rady vysokých škôl, Študentskej rady vysokých škôl
je aj Slovenská rektorská konferencia, ktorú tvoria rektori jednotlivých vysokých škôl. Podľa vnútorného
predpisu, konkrétne štatútu Slovenskej rektorskej konferencie, do ich pôsobnosti spadá aj vyjadrovanie
sa k návrhom ministra školstva na vymenovanie, odvolanie predsedu, podpredsedu a ďalších členov
Akreditačnej komisie. Z uvedeného vyplýva, že Slovenská rektorská konferencia ako orgán
reprezentujúci vysoké školy má len postavenie orgánu bez rozhodovacej právomoci. De facto tak jej
činnosť spočíva len vo vypracovaní a následnom predložení vyjadrenia ministerstvu školstva. Pre
ministerstvo školstva toto vyjadrenie nie je právne záväzné.
Akreditačná komisia by mala byť nezávislým orgánom. Akreditačná komisia by mala mať
vytvorený vnútorný alebo vonkajší kontrolný mechanizmus. Za istú formu kontroly Akreditačnej komisie,
aj keď podľa môjho názoru nepostačujúcu, môže byť považované vypracovanie záverečnej hodnotiacej
2
správy o činnosti Akreditačnej komisii na základe čl. 9 ods. 3 štatútu Akreditačnej komisie.
Vyššie uvedené skutočnosti (menovanie, odvolávanie jej členov a financovanie Akreditačnej
komisie) tomu však nenasvedčujú. Kreovanie Akreditačnej komisie a proces rozhodovania a aj
hodnotiace kritéria vyvolávajú pochybnosti o jej objektivite a nestrannosti. Ministerstvo školstva vydalo
rozhodnutie dňa 12. decembra 2007, ktorým schválilo kritéria používané pri vyjadrovaní sa o zaradení
vysokej školy medzi univerzitné vysoké školy; medzi vysoké školy, ktoré nie sú začlenené medzi
univerzitné vysoké školy a ani medzi odborné vysoké školy; medzi odborné vysoké školy. Toto
rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 1. januára 2008. Predovšetkým je možné konštatovať, že pri
vyjadrení sa o začlenení vysokej školy sú dôležité atribúty ako napríklad: výsledky hodnotenia úrovne
výskumnej činnosti vysokej školy, počet absolventov doktorandského štúdia, počet študentov
v študijných programoch prvého a druhého stupňa na prepočítaný evidenčný počet vysokoškolských
učiteľov a ďalšie. Niektoré z týchto hodnotiacich kritérií nie sú objektívne overiteľné kvantitatívne ani
kvalitatívne indikátory úspechu, ktoré by nám mohli ukázať kvalitu vzdelávacej, výskumnej, vývojovej,
umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokých škôl, prípadne napomôcť zvýšiť jej kvalitu. Najprísnejšie
hodnotiace kritéria musia spĺňať vysoké školy, ktoré chcú byť začlenené medzi univerzitné vysoké
školy. Na Slovensku okrem akreditácie existujú aj iné spôsoby hodnotenia kvality vysokých škôl ako sú
napríklad ARRA ratingy a iné. Možno to považovať aj za istú formu nepriameho nátlaku. Niektoré
kritéria hodnotenia a zámer vysokej školy uspieť v hodnotení Akreditačnej komisie môže viesť až
k prílišnému sústredeniu sa na tento cieľ, zatiaľ čo utrpí samotné vzdelávanie, a s tým súvisiace
vedecké bádanie. Meranie kvality výsledkov vzdelávacej činnosti je veľmi ťažko ohodnotiť. Malo by byť
v záujme vysokých škôl, aby kvantita neprevažovala nad kvalitou samotných vedeckých výstupov.

1
Týmto zastávam odlišný názor ako bol uverejnený v Stanovisku Univerzity Komenského v Bratislave k návrhu vecného zámeru
novely zákona o VŠ (2012).
2
Aj nariadenie vlády č. 104/2003 Z.z. o Akreditačnej komisii v znení nar. vlády č. 558/2007 Z.z. upravuje to, že Akreditačná komisia
v rámci samotného procesu akreditácie vypracováva hodnotiacu správu a odporúčania.
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3

AKREDITÁCIA

Samotný proces akreditácie je charakterizovaný ako proces, v rámci ktorého Akreditačná
komisia na žiadosť vysokej školy posúdi jej spôsobilosť uskutočňovať študijný program. Po vyjadrení
Akreditačnej komisie podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona o vysokých školách môže ministerstvo priznať
vysokej škole právo udeľovať absolventom tohto študijného programu zodpovedajúci akademický titul.
Študijný program, pre ktorý vysoká škola získala uvedené právo, je akreditovaný študijný program.
Vysoká škola, ktorá má akreditovaný študijný program, po ktorého absolvovaní sa udeľuje titul magister,
má v súlade s § 53 ods. 8 zákona o vysokých školách právo udeľovať po úspešnom vykonaní
rigoróznej skúšky zodpovedajúci akademický titul.
Akreditačná komisia je poradným orgánom vlády a nemá rozhodovaciu právomoc. V rámci
procesu akreditácie sa len vyjadruje o spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať študijné programy, pre
ktoré vysoká škola požiadala o akreditáciu. Akreditačná komisia nerozhoduje o priznaní, pozastavení,
odňatí alebo nepriznaní zodpovedajúcich práv, rozhodovanie o tomto spadá do právomoci ministerstva
školstva. V zmysle § 102 ods. 3 písm. e) zákona o vysokých školách minister rozhoduje do 60 dní po
vyjadrení Akreditačnej komisie o priznaní práva vysokej škole udeľovať po úspešnom absolvovaní
študijného programu zodpovedajúci akademický titul (§ 83 ods. 1), o priznaní práva vysokej škole
uskutočňovať v študijnom odbore habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov (§ 83 ods.
3) a o priznaní práva nevysokoškolskej inštitúcii podieľať sa na uskutočňovaní doktorandského štúdia (§
86 ods. 2); ak rozhodne inak, ako bol návrh Akreditačnej komisie, svoje rozhodnutie zdôvodní a
zdôvodnenie zverejní; pri štátnych vysokých školách so súhlasom príslušného ministra.
Vzhľadom na to, že Akreditačná komisia nevydáva rozhodnutia, ale len vypracováva vyjadrenia
pre ministerstvo školstva, žiadateľ o udelenie akreditácie nemá možnosť podať opravný prostriedok voči
vyjadreniu Akreditačnej komisie. Zastávam názor, že žiadateľ by mal mať právo podať opravný
prostriedok voči vyjadreniu Akreditačnej komisie. Podľa súčasného platného právneho stavu nie je
3
možné proti rozhodnutiu ministra školstva podať opravný prostriedok. Takýto právny stav je
nevyhovujúci a bolo by vhodné, ak by toto konanie bolo dvojinštančné s možnosťou žiadateľa podať
opravný prostriedok voči prvostupňovému rozhodnutiu ministra školstva. Napriek tejto skutočnosti, do
úvahy v tomto prípade prichádza preskúmanie rozhodnutia a postupu ministra školstva v rámci
správneho súdnictva. V správnom súdnictve by sa postupovalo podľa zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky
súdny poriadok v znení neskorších predpisov, na základe žaloby na preskúmanie zákonnosti
rozhodnutia a postupu správneho orgánu. V rámci tohto konania možno požadovať, aby súd preskúmal
zákonnosť tohto rozhodnutia a postupu. Z uvedeného teda vyplýva, že súd nie je oprávnený
posudzovať udelenie, resp. neudelenie akreditácie, ale len zákonnosť takéhoto rozhodnutia a postupu
ministra školstva. V tejto súvislosti nemožno opomenúť aspoň jeden z elementárnych princípov,“ ktoré
sa vzťahujú na prípady, kedy o právach alebo povinnostiach fyzickej alebo právnickej osoby rozhodol
orgán verejnej správy. V tomto prípade sa jedná osobitne o princíp vyjadrený v čl. 46 ods. 2 Ústavy
Slovenskej republiky, podľa ktorého ide o právo domáhať sa u súdu ochrany svojho práva
4
preskúmaním zákonnosti správneho rozhodnutia.“ Navrhnuté riešenie aktuálneho stavu procesu
udelenia, resp. neudelenia akreditácie je možné chápať len ako čiastkové riešenie problému, ktorý je
hodný povšimnutia a dôkladnejšej analýzy. V rámci preskúmania zákonnosti rozhodnutia a postupu
správneho orgánu možno požadovať odklad vykonateľnosti rozhodnutia, keďže samotným podaním
žaloby nedochádza k odkladu vykonateľnosti rozhodnutia. O odklade vykonateľnosti musí na návrh
oprávnenej osoby rozhodnúť súd. Vo väčšine prípadov bude asi oprávneným žiadateľom, neúspešný
žiadateľ, ktorý bude žiadať o odklad vykonateľnosti rozhodnutia v prípade odňatia akreditácie. Súd musí
zodpovedne posúdiť túto otázku a zistiť predovšetkým, či oprávnený žiadateľ nie je ukrátený na svojich
právach.
V Slovenskej republike je v ustanovení § 87 zákona o vysokých školách upravená činnosť
vysokej školy počas pozastavenia alebo po odňatí priznaných práv. A to nasledovne (1) Ak sa vysokej
škole pozastaví právo udeľovať absolventom študijného programu akademický titul, nesmie na tento
študijný program prijímať nových študentov. (2) Ak sa vysokej škole odníme právo udeľovať
absolventom študijného programu akademický titul, nesmie na príslušný študijný program prijímať
nových študentov a je povinná zabezpečiť pre existujúcich študentov študujúcich podľa tohto študijného
programu možnosť pokračovať v štúdiu podľa iného akreditovaného študijného programu rovnakého
stupňa v študijnom odbore, ktorý je totožný s pôvodným alebo ktorý je čo najbližší pôvodnému. Ak to
nie je možné, vysoká škola je povinná v spolupráci s ministerstvom hľadať také možnosti na iných
3

Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov sa na tieto rozhodovacie procesy
nevzťahuje.
TRELLOVÁ, L.: Ústavnoprávne aspekty rozhodovacích procesov vo verejnej správe. In: Vačok, J. (edt.): Všeobecné správne
konanie: zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie 8.-9. Októbra 2009, Častá Papiernička. Univerzita Komenského v Bratislave,
Právnická fakulta, 2010, s. 236.
4
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vysokých školách. K pozastaveniu prichádza teda, len v prípade ak vysoká škola mala priznané práva
a Akreditačná komisia vyzve vysokú školu, aby neodkladne prijala opatrenia na odstránenie
nedostatkov a do jedného roka podala správu o ich výsledku.
Ďalšou skutočnosťou na zamyslenie sa je, či je v rámci právomoci Akreditačnej komisie správne
pozastaviť, prípadne odnímať právo udeľovať akademický titul absolventom študijného programu už
počas prebiehajúcej výučby počas zimného alebo letného semestra. Akreditačná komisia by ako
poradný orgán vlády mala dbať aj na to, že študenti vysokej školy nemôžu za stav, v ktorom sa vysoká
škola, prípadne univerzita nachádza. V tomto prípade prevažuje samotná neinformovanosť
a nevedomosť študentov o možnosti získať si informácie o vysokej škole a jej akreditácii, ktoré sú
zverejňované na internetovej stránke Akreditačnej komisie najmenej tri roky od ich prijatia. Je
v spoločnom záujme ministerstva školstva, a taktiež Akreditačnej komisie a aj samotných študentov,
aby bola prípadne vzniknutá situácia riešená únosnejším spôsobom pre študentov. Preto by bolo
možno najvhodnejšie, keby sa študentom, ktorí splnia náležitosti na udelenie akademického titulu, aby
sa im tento titul udelil. Akreditačná komisia tak odnímaním akreditácie potrestá v konečnom dôsledku
študentov a nie vysokú školu. Napríklad môže vzniknúť situácia, že sa pozastaví alebo odníme právo
udeľovať akademické tituly vysokej škole so sídlom v Košiciach a jediný totožný alebo podobný študijný
program je súčasťou vysokej školy so sídlom v Bratislave. Ministerstvo školstva rozhodne o náhradnej
možnosti štúdia na vysokej škole v Bratislave. Pre študentov, ktorí si zámerne vybrali štúdium
v blízkosti svojho trvalého bydliska, tak vzniknú zvýšené náklady na štúdium. Tieto zvýšené náklady
môžu predstavovať cestovné náklady za účelom dochádzania na vysokú školu, náklady na ubytovanie
a stravovanie, prípadne iné náklady. Kto zaplatí takto vzniknuté náklady? V ojedinelých prípadoch sa
môže vyskytnúť situácia, že študent vzhľadom na vlastnú nepriaznivú finančnú situáciu a zvýšené
nepredpokladané náklady na štúdium, sa rozhodne dobrovoľne znechať štúdium. Ak budeme ďalej
uvažovať, nevzniká tu teda možnosť uplatniť si nárok na náhradu vzniknutej školy v zmysle zákona č.
6
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov?
4

NESÚLAD VYJADRENIA
ŠKOLSTVA

AKREDITAČNEJ

KOMISIE

S ROZHODNUTÍM

MINISTRA

V praxi môže nastať situácia, keď minister školstva vydá iné rozhodnutie ako Akreditačná
komisia, napríklad v prípade keď sa rozhoduje o odňatí akreditácie. Akreditačná komisia môže vydať
vyjadrenie, ktorým odporučí, prípadne neodporučí ministerstvu školstva rozhodnúť o udelení
akreditácie. Následne na to, môže minister toto vyjadrenie akreditačnej komisie rešpektovať
a rozhodnúť v súlade s ním alebo môže rozhodnúť aj opačne. Vo všeobecnosti môžu nastať 4 situácie,
a to, že Akreditačná komisia vydá pozitívne vyjadrenie na udelenie akreditácie a minister školstva
rozhodne o udelení akreditácie alebo rozhodne o neudelení akreditácie alebo Akreditačná komisia vydá
negatívne vyjadrenie na neudelenie akreditácie a minister školstva rozhodne o udelení akreditácie
alebo neudelení akreditácie.
O tom, že moje úvahy nie sú len teoretické, nasvedčuje aj prípad z Českej republiky, kde sa
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy (ďalej len minister školstva ČR) rozhodol inak ako jeho poradný
7
orgán – Akreditačná komisia. V zásade sa prikláňam k názoru ministra školstva ČR, že študenti práva
Západočeskej univerzity v Plzni by mali mať možnosť doštudovať magisterský študijný odbor právo, na
ktorý boli prijatí. Minister školstva ČR svoje rozhodnutie odôvodnil: „Stanovisko Akreditační komise
podle § 79 zákona o vysokých školách je závazným stanoviskem ve smyslu § 149 správního řádu,
přičemž se jedná o stanovisko tzv. relativně závazné, neboť souhlasné stanovisko Akreditační komise
nezavazuje rozhodnout kladně o žádosti ve věci akreditace. Ministerstvo současně poznamenává, že
postavení stanoviska Akreditační komise k žádosti o akreditaci nebo její rozšíření anebo prodloužení je
v rámci správního práva atypické. Z povahy věci totiž nelze na toto stanovisko procedury uvedené
v ust. § 149 odst. 4 a 5 správního řádu (neboť Akreditační komise jako funkčně nezávislí poradní orgán
5

Napríklad v prípade Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach môže nastať problém nájsť totožný prípadne, čo
najbližší študijný odbor, keďže v Slovenskej republike iná vysoká škola s podobným, prípadne totožným zameraním neexistuje.
Zákon však v tomto prípade nevylučuje možnosť zabezpečiť možnosť pokračovať v štúdiu na vysokej škole v zahraničí.
6
Z uvedeného je zrejmé, že v tomto prípade nie je možné využiť postup a uplatňovať si nárok na náhradu škody podľa zákona č.
514/2003 Zb. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov z dôvodu, že tento zákon
upravuje zodpovednosť štátu za škodu spôsobenú orgánmi verejnej moci pri výkone verejnej moci, alebo zodpovednosť obce a
vyššieho územného celku za škodu spôsobenú orgánmi územnej samosprávy pri výkone samosprávy.
7
Českú republiku som uviedla preto, lebo legislatíva v Českej republike je veľmi podobná tej našej a navyše ide o prostredie, ktoré
nám je veľmi blízke.
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ministerstva sui generis nemá nadřízený správní orgán) a nelze teda použít ani proceduru řešení
rozporu mezi správním orgánem a dotčeným orgánem podle § 136 odst. 6 správního řádu (neboť
Akreditační komise nemá postavení ústředního správního úřadu ani žádnemu takovému úřadu není
8
podřízená).“
V prípade však, že Akreditačná komisia dá návrh na súd - žaloba vo verejnom záujme ČR podľa
9
ust. § 66 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní. Česká Akredičná komisia sa obracia so
svojím podnetom na českého najvyššieho štátneho zástupcu, lebo Akreditačná komisia ako orgán
verejnej moci zriadený zákonom nemôže samostatne podať túto žalobu.
5

ZÁVER

Z toho, čo som dosiaľ uviedla vyplýva, že súčasné kreovanie, rozsah právomocí a pôsobnosti,
zodpovednosť, financovanie činnosti Akreditačnej komisie vyvoláva pochybnosti, či Akreditačná komisia
je orgán, ktorý zaručuje kvalitu vysokých škôl na Slovensku.
Tento článok bol napísaný s podporou grantu udeleného Agentúrou na podporu výskumu
a vývoja, číslo APVV – 0448-10 a je súčasťou výskumnej úlohy.
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EVIDENCIA OSÔB, KTORÉ SA DOPUSTILI PROTIPRÁVNEHO
KONANIA V SÚVISLOSTI S NÁVŠTEVOU VEREJNÉHO
ŠPORTOVÉHO PODUJATIA
Michal Hutta
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: V prvej časti príspevku je pozornosť venovaná analýze právnej úpravy evidencie osôb, ktoré
sa v minulosti dopustili protiprávneho konania proti bezpečnosti a pokojnému priebehu verejného
športového podujatia. Druhá časť príspevku ponúka na základe tejto analýzy a poznatkov z praxe
návrhy de lege ferenda. Tieto návrhy smerujú k vytvoreniu jediného registra, ktorý by obsahoval údaje o
týchto cieľových osobách zo všetkých verejných športových podujatí a ktoré by boli prístupné všetkým
organizátorom verejných športových podujatí.
Kľúčové slová: evidencia osôb, protiprávne konanie, verejné športové podujatia
Abstract: A legal analysis is given in the first part of the article that describes register of persons that
committed wrongful acts against safety and peaceful conduct of the sporting events.
Based upon these facts and the practice, the second part delivers few de lege ferenda suggestions.
These suggestions encourage creating a single register that consists of information about these
persons from all of the sporting events. This register should be available to every sporting events'
organizer.
Key words: register of persons, wrongful conduct, public sport events
1

ÚVOD

V poslednom období narastajúci počet prejavov diváckeho násilia na verejných športových
podujatiach, prinútil Slovenskú republiku vo zvýšenej miere zaoberať sa opatreniami proti tomuto
nežiaducemu spoločenskému fenoménu. Medzi jedno z najúčinnejších opatrení v predchádzaní
diváckeho násilia, sa v praxi niektorých európskych štátov osvedčilo neumožnenie vstupu na verejné
športové podujatie tým osobám, ktoré sa už v minulosti dopustili protiprávneho konania proti
bezpečnosti a pokojnému priebehu takéhoto podujatia. Uvedené opatrenie preventívneho charakteru si
Slovenská republika osvojila a zaviedla ho do svojho právneho poriadku aj vzhľadom na svoje
existujúce medzinárodné záväzky vyplývajúce z Európskeho dohovoru o násilí a neviazanosti divákov
1
počas športových podujatí, a najmä na futbalových zápasoch, ktorý takéto opatrenie signatárskym
štátom ukladá aplikovať.
Prax v týchto európskych štátoch ale preukázala, že len veľmi ťažko sa dá toto opatrenie
realizovať bez toho, aby existovala podrobná evidencia o osobách, ktoré sa v minulosti dopustili
protiprávneho konania na športových podujatiach. V dôsledku toho tieto štáty utvorili vo svojom
vnútroštátnom práve podmienky na prevádzkovanie osobitných evidencií o takýchto osobách. Tie slúžia
organizátorom verejných športových podujatí ako kľúčová pomôcka, pretože im umožňujú porovnať
zistené osobné údaje o osobách pri vstupoch na podujatie s osobnými údajmi osôb nachádzajúcich sa
v evidencii, vyhodnotiť ich a na základe toho rozhodnúť, komu umožnia vstup na podujatie a komu nie.
Náš zákonodarca sa touto praxou niektorých európskych štátov inšpiroval a na nelichotivý stav
slovenskej praxe v tejto oblasti reagoval tým, že niektorým národným športovým zväzom uložil
povinnosť vytvoriť a viesť takéto evidencie osôb.
2

INFORMAČNÉ SYSTÉMY O BEZPEČNOSTI PRI ŠPORTOVÝCH PODUJATIACH

SÚČASNÝ PRÁVNY STAV
S účinnosťou od 1. decembra 2008 vznikla povinnosť futbalovému zväzu a hokejovému zväzu,
ktorí sú členmi medzinárodných športových organizácií, vytvoriť a prevádzkovať informačné systémy
2
o bezpečnosti pri športových podujatiach. V Slovenskej republike týmto futbalovým zväzom je
Slovenský futbalový zväz (SFZ), pretože len ten je členom Únie európskych futbalových asociácií
1

Vyhlásený oznámením Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 295/1993 Z. z.
§ 11 ods. 1 zákona č. 479/2008 Z. z. o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2
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(UEFA) a Federácie medzinárodných futbalových asociácii (FIFA) a hokejovým zväzom je Slovenský
zväz ľadového hokeja (SZĽH), pretože len ten je členom Medzinárodnej federácie ľadového hokeja
(IIHF). Týmto dvom vrcholným predstaviteľom slovenskej futbalovej a hokejovej samosprávy vznikla
zákonná povinnosť zabezpečiť zber, spracovanie, uchovanie a sprístupňovanie osobných údajov
o fyzických osobách, ktoré sa dopustili protiprávneho konania na verejnosti prístupných futbalových,
resp. hokejových podujatiach. Výber práve týchto dvoch národných športových zväzov pritom nie je
náhodný. Zákonodarca pri ich výbere vychádzal z poznatkov praxe, kde v našich podmienkach najviac
dochádza k narušeniu verejného poriadku v súvislosti s futbalovými a hokejovými podujatiami
3
najvyšších celoštátnych súťaží.
Zákonná úprava o týchto dvoch evidenciách je pomerne obsiahla a vymedzuje zoznam
osobných údajov, ich účel a dobu spracúvania, okruh dotknutých osôb, o ktorých údaje sa majú
4
spracúvať a okruh subjektov, ktorým možno tieto údaje sprístupňovať. Tieto informačné systémy
zväzov majú pozostávať celkovo z troch evidencií. V prvej majú byť evidované fyzické osoby, ktoré sa
na verejnom športovom podujatí previnili tým, že vniesli na podujatie strelnú zbraň, pyrotechnický
výrobok, inú vec, ktorou možno urobiť útok proti telu dôraznejším, alebo vniesli na podujatie drogy, iné
omamné látky, alebo alkoholický nápoj, hoci bol obcou vydaný zákaz predaja, podávania alebo
požívania alkoholických nápojov na športovom podujatí. V druhej evidencii majú byť osobné údaje o
fyzických osobách, ktorých usporiadateľ vyviedol z podujatia a ich ďalšiu účasť na podujatí zakázal
z dôvodu neuposlúchnutia jeho pokynu na opustenie podujatia, ktoré vydal potom, čo napriek jeho
predchádzajúcemu upozorneniu pokračovali v nevhodnom správaní sa na športovom podujatí.
Poslednou treťou súčasťou informačných systémov má byť evidencia o tých fyzických osobách, ktorým
bol právoplatne uložený zákaz návštevy verejných športových podujatí buď súdom v trestnom konaní
5
ako obmedzenie v rámci probačného dohľadu, alebo správnym orgánom v priestupkovom konaní ako
6
obmedzujúce opatrenie .
V oboch informačných systémoch zväzov sa dovoľujú spracúvať osobné údaje fyzických osôb
v rozsahu meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, fotografia tváre a čas trvania
obmedzenia v rámci probačného dohľadu alebo čas trvania obmedzujúceho opatrenia. Údaje do
informačných systémov zväzov majú získavať organizátori, teda predovšetkým športové kluby, ktoré
organizujú jednotlivé futbalové, resp. hokejové podujatia najčastejšie, a to nielen na úrovni celoštátnej,
či regionálnej, ale aj na miestnej úrovni. Takto získané osobné údaje sú organizátori povinní bez
zbytočného odkladu odovzdať športovému zväzu na ich spracovanie a uchovanie. Pre úplnosť treba
dodať, že v prípade organizovania podujatí štátnej reprezentácie, je organizátorom sám športový zväz.
V takomto prípade si teda sám do informačného systému zadováži údaje z týchto podujatí. Ostatné
informácie o tom, či niekomu v trestnom konaní bol v rámci probačného dohľadu uložený zákaz
návštevy športových podujatí, oznamujú týmto športovým zväzom príslušné súdy. Ak bolo uložené
ochranné opatrenia v priestupkovom konaní, obciam sa uložila povinnosť doručovať športovým zväzom
právoplatné rozhodnutia o uložení obmedzujúceho opatrenia.
Pri spracúvaní údajov v informačných systémoch môže príslušný športový zväz alebo
organizátor podujatia požiadať o pomoc Policajný zbor. Zákonodarca prezumuje, že športovým zväzom
a športovým klubom sa v rámci ich obmedzených zákonných možností nemusí vždy podariť získať
všetky údaje, ktoré majú byť obsahom informačných systémov. Preto v záujme kompletného obsahu
informačných systémov sa utvára priestor, aby športové zväzy mohli chýbajúce údaje takto doplniť.
Zákonodarcov výber tohto orgánu súčinnosti je na mieste, pretože Policajný zbor ako verejný ozbrojený
zbor zodpovedný za vnútorný poriadok a bezpečnosť v štáte pri plnení tejto úlohy sám neustále získava
7
a spracúva množstvo osobných údajov a disponuje množstvom informácií. Navyše množstvo údajov
8
sa nachádza v evidenciách, ktoré si vytvára na účely plnenia niektorých úloh v štátnej správe.
Spracúvanie údajov o fyzických osobách v týchto informačných systémoch je časovo
obmedzené. Športové zväzy môžu uchovávať tieto údaje len po dobu piatich rokov od ich uloženia do
informačného systému. Po uplynutí tejto doby je príslušný športový zväz povinný tieto osobné údaje
z informačného systému odstrániť. Sprístupňovanie týchto údajov je možné len zákonom taxatívne
určeným osobám. V prvom rade zákon dovoľuje poskytovať tieto údaje osobám, ktoré vyvodzujú právnu
zodpovednosť. Pri vyvodzovaní trestnoprávnej zodpovednosti sú nimi súdy a orgány činné v trestnom

3

HUTTA, M.: Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae, 2/2011, s. 76.
Ide o spracúvanie osobných údajov, pri ktorom sa podľa § 7 ods. 3 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení
neskorších predpisov nevyžaduje predchádzajúci súhlas dotknutej osoby a ide o spracúvanie osobných údajov podľa § 8 ods. 3 tohto
zákona.
5
§ 51 ods. 3 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon.
6
§ 17 ods. 1 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.
7
§ 69 zákona NR SR č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore.
8
Napríklad vedie evidencie občianskych preukazov, vodičských preukazov, cestovných dokladov, zbrojných preukazov, evidencie
cudzincov, ktorým bol udelený prechodný alebo trvalý pobyt a pod..
4
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9

konaní, ktorými sú Policajný zbor a prokuratúra . Pri vyvodzovaní administratívnoprávnej zodpovednosti
10
na tomto úseku verejnej správy sa umožňuje poskytovať tieto údaje obciam a obvodným úradom.
Poskytovať údaje z informačného systému je možné samozrejme organizátorom, ale aj iným športovým
zväzom, ak je to potrebné na plnenie ich úloh pri organizovaní verejných športových podujatí
a zabezpečovaní ich bezpečnosti. Posledným orgánom, ktorému zákon dovoľuje využívať takto
zhromaždené údaje v informačných systémoch je Slovenská informačná služba. Iným osobám je
sprístupňovanie takto zhromaždených údajov zakázané.
3

SÚČASNÝ STAV PRAXE

Veľmi často platí pravidlo, že skutočná prax neodráža stav legislatívy a naopak. To platí
nanešťastie aj v tomto prípade. Slovenský zväz ľadového hokeja a ani Slovenský futbalový zväz po viac
ako troch rokoch od účinnosti tejto zákonnej úpravy žiadne informačné systémy o bezpečnosti
športových podujatí neprevádzkujú. To znamená, že organizátori, resp. nimi poverení usporiadatelia na
podujatí, nemajú dostatočný porovnávací materiál, aby pri vstupe na podujatie rozpoznali nežiaduce
osoby, ktoré majú zo zákona zakázaný vstup na športové podujatia. K zabráneniu rizikovým osobám v
účasti na verejných športových podujatia vo väčšom rozsahu preto nedochádza, hoci prax neustále
potvrdzuje, že niekoľko stoviek fyzických osôb vzhľadom na svoje predchádzajúce správanie na
športových podujatiach, by mali byť z účasti na športových podujatiach vylúčené.
4

NÁVRHY DE LEGE FERENDA

Prvým nedostatkom právnej úpravy de lege lata je, že protiprávne konanie národných
športových zväzov, ktoré si doteraz nesplnili zákonnú povinnosť vytvoriť a prevádzkovať informačné
systémy o bezpečnosti pri športových podujatiach, nie je žiadnym spôsobom postihnuteľné, pretože
žiadny zákon v súčasnosti ho nekvalifikuje ako správny delikt. Odstránením tohto nedostatku tým, že sa
zavedie nová skutková podstata správneho deliktu nemožno považovať z viacerých dôvodov za
dostatočné vyriešenie problému. Je potrebné sa zaoberať, či na základe poznatkov praxe je takto
zákonom ustanovené evidovanie rizikových fanúšikov dostatočné alebo nie.
Za najväčší problém sa javí prílišné zameranie pozornosti právnej úpravy len na dve športové
odvetvia, ktorými sú futbal a hokej. Skúsenosti nielen z vnútroštátnej praxe pritom neustále preukazujú,
že početné skupiny rizikových fanúšikov pravidelne navštevujú športové podujatia aj iných športových
odvetví ako je futbal a hokej, na ktorých tiež kedykoľvek môže dochádzať a už aj došlo k prejavom
diváckeho násilia. Preukázali tiež, že tie najrizikovejšie skupiny fanúšikov, ktoré síce pravidelne
navštevujú futbalové alebo hokejové podujatia neraz navštívili s cieľom narušiť pokojný priebeh aj také
verejné športové podujatie, ktoré bežne alebo aj nikdy predtým nenavštívili. Právna úprava akoby
nerátala s možnosťou, že divácke násilie je kedykoľvek schopné presunúť sa, resp. vzniknúť aj na
hociktorom inom verejnom športovom podujatí iného športového odvetvia, kde s diváckym násilím
doteraz nebol problém. Právna povinnosť uložená len dvom národným športovým zväzom zriadiť
a prevádzkovať informačné systémy o bezpečnosti pri športových podujatiach a iným športovým
zväzom nie, sa preto nejaví ako vyhovujúca.
S tým je spojený ďalší problém spočívajúci v tom, že tieto informačné systémy (ak budú raz
prevádzkované národnými športovými zväzmi) budú mať v praxi len obmedzenú využiteľnosť. Údaje
z týchto informačných systémov nebudú prakticky využiteľné organizátormi iných športových podujatí,
ako sú futbalové alebo hokejové podujatia. Futbalový alebo hokejový športový zväz nebude spracúvať
údaje o osobách, ktoré sa dopustili protiprávneho konania na podujatiach z iných športových odvetví,
ktoré neriadi. Bude evidovať len údaje o osobách, ktoré sa dopustili protiprávneho konania na
podujatiach ním riadeného športového odvetvia. Pri presune diváckeho násilia na iné podujatia, resp.
jeho výskyte na iných podujatiach, sa tak právna úprava stane pre prax nedostatočnou.
Napokon za rozumné nemožno považovať ani existenciu dvoch paralelne existujúcich
informačný systémov. Výsledkom toho bude nejednotné evidovanie rizikových fanúšikov. V dôsledku
toho sa môžu preto vyskytnúť prípady, že niektoré osoby budú duplicitne evidované v oboch systémoch
a niektoré len v jednom z nich. Napokon budú osoby, ktoré nebudú evidované v ani jednom
informačnom systéme, ak sa dopustia protiprávneho konania na inom podujatí ako futbalovom alebo
hokejovom.

9

Presnejšie podľa § 10 ods. 1 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok orgánmi činnými v trestnom konaní sú policajt a prokurátor.
Podľa § 12 a 13 zákona č. 479/2008 Z. z. o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických
podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov administratívnoprávnu zodpovednosť na úseku
organizovania verejných športových podujatí vyvodzujú voči organizátorom a účastníkom podujatia obce a voči obciam obvodné
úrady.
10
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Optimálnym riešením sa preto javí zriadiť a prevádzkovať len jeden centrálny informačný systém
o bezpečnosti športových podujatí, v ktorom sa budú spracúvať nielen údaje o fyzických osobách, ktoré
sa dopustili protiprávneho konania na futbalových a hokejových podujatiach, ale na akomkoľvek
verejnom športovom podujatí v Slovenskej republike. To vyžaduje, aby do získavania údajov do tohto
informačného systému boli zapojení všetci organizátori verejných športových podujatí, a to bez ohľadu
na to, či sú členom národného športového zväzu alebo nie, či sú pravidelným organizátorom športových
podujatí alebo nie. Zároveň poskytovanie údajov z tohto informačného systému musí byť umožnené
tiež všetkým týmto organizátorom verejných športových podujatí.
Poveriť prevádzkovaním takéhoto informačného systému len niektorý existujúci národný
športový zväz, ktorý by pri jeho prevádzke bol povinný úzko spolupracovať so všetkými organizátormi
verejných športových podujatí, so všetkými športovými zväzmi, Policajným zborom, orgánmi
vyvodzujúcimi právnu zodpovednosť sa nejaví ako vhodné riešenie vzhľadom na jeho zákonom
11
vymedzené samosprávne postavenie a úlohy v športovom odvetví, ktoré reprezentuje. Mal by ho
prevádzkovať skôr orgán, ktorý neorganizuje verejné športové podujatia, a pritom do jeho pôsobnosti vo
verejnej správe mu patrí oblasť športu. Vhodným orgánom na prevádzku tohto jednotného
informačného systému, ktorý má všetky tieto predpoklady, je materiálne, finančne, personálne
vybavený a môže plniť aj túto úlohu bez väčších problémov vzhľadom na svoje zákonom vymedzené
12
úlohy je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Výber ministerstva má
svoje opodstatnenie aj z dôvodu, že podľa zákona je povinné vytvoriť a prevádzkovať iný informačný
13
systém týkajúci sa športu, a to športový register. V ňom sa majú sústreďovať údaje v jednotlivých
športových odvetviach a na tento účel sú preto povinné všetky národné športové zväzy a vzdelávacie
inštitúcie v oblasti športu bezodkladne poskytovať ministerstvu údaje do tohto informačného systému.
14
Jeho prevádzkou ministerstvo poverilo svoju rozpočtovú organizáciu Národné športové centrum.
Centrálny informačný systém o bezpečnosti športových podujatí by tak mohol byť jednou z integrálnych
súčastí tohto športového registra. Žial, ani tento športový register nie je dodnes vytvorený.
5

ZÁVER

V poslednom období v médiách Slovenský futbalový zväz, ako jediný zástupca vrcholového
športu v Slovenskej republike deklaroval úsilie pripraviť návrh nového zákona týkajúceho sa
bezpečnosti na verejných športových podujatiach. Z jeho iniciatívy došlo k niekoľkým stretnutiam so
zástupcami UEFA, Policajného zboru, prokuratúry a ďalších subjektov, ktorých sa dotýka eliminácia
diváckeho násilia na športových podujatiach. Z týchto stretnutí zo strany všetkých zástupcov bola
jednoznačná zhoda zabezpečiť vytvorenie a prevádzkovanie komplexného informačného systému
15
o bezpečnosti pri športových podujatiach. Zákon č. 479/2008 Z. z. o organizovaní verejných
telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí a o zmene a doplnení niektorých
zákonov vytvorenie takýchto informačných systémov zaviedol, ale z viacerých dôvodov uvedených
v príspevku, nie je jeho koncepcia pri jeho prevádzkovaní štastne zvolená a vyžaduje legislatívnu
zmenu. Tá je nevyhnutná z dôvodu, aby sa v príspevku navrhnutom centrálnom informačnom systéme
mohli spracúvať osobné údaje bez súhlasu dotknutých osôb v súlade so zákonom o ochrane osobných
údajov.

11

Podľa § 8 ods. 2 zákona č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov Národný
športový zväz reprezentuje športové odvetvie alebo druh športu, zabezpečuje jeho rozvoj a
a) zastupuje záujmy športového odvetvia a druhu športu vo vzťahu k ministerstvu a k ostatným orgánom verejnej moci a k
medzinárodnému športovému zväzu, ktorého je členom,
b) zabezpečuje prípravu športovej reprezentácie a jej účasť v medzinárodnej športovej súťaži alebo v medzinárodnom športovom
podujatí,
c) zabezpečuje starostlivosť o športové talenty,
d) organizuje alebo povoľuje organizovanie celoštátnych športových súťaží,
e) zriaďuje komisie a iné vnútorné orgány na zabezpečenie športovo-technickej stránky športových súťaží, prestupov športovcov
medzi športovými klubmi, dodržiavania pravidiel a disciplíny v
športových súťažiach a ďalších potrieb podľa druhu športu,
f) povoľuje vykonávanie špecializovaných činností športových odborníkov a zabezpečuje ich vzdelávanie a odbornú prípravu,
g) plní úlohy v boji proti dopingu.
12
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy aj pre štátnu starostlivosť
o mládež a o šport.
13
§ 28 až §30 zákona č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
14
Podľa § 4 písm. l) zákona č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov Ministerstvo
ako ústredný orgán štátnej správy pre oblasť športu zriaďuje alebo spoluzriaďuje organizácie na plnenie úloh v oblasti športu, najmä
na prevádzkovanie informačného systému, na vzdelávanie športových odborníkov a na rozvoj vedy a výskumu v športe.
15
Napríklad výsledky semináru „Komplexné riešenie problematiky bezpečnosti na štadiónoch“ organizovaného Slovenským
futbalovým
zväzom
25.
októbra
2011,
správa
zo
seminára
prístupná
na
http://www.futbalsfz.sk/slovensko/zaujimavosti/novinka/odstranenie-nasilia-a-prilakanie-slusnych-divakov-dve-strany-jednejmince.html
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VEREJNOPRÁVNE INŠTITÚCIE A VEREJNOPRÁVNE
USTANOVIZNE NA ÚSEKU KULTÚRY
Marek Kubíček
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Autor sa v príspevku zaoberá problematikou verejnoprávnych inštitúcií a verejnoprávnych
ustanovizní na úseku kultúry. Autor po úvodnom vstupe analyzuje právne postavenie Matice slovenskej
a Rozhlasu a televízie Slovenska. V závere konštatuje, že pojem verejnoprávna inštitúcia je
nejednoznačný a mal by sa definovať v zákone.
Kľúčové slová: verejnoprávna inštitúcia, správa kultúry, Matica slovenská, Rozhlas a televízia
Slovenska
Abstract: The author deals with issue of public-law institutions in the field of culture. After the
introduction the author analyzes status of Matica slovenská and Rozhlas a televízia Slovenska. He
alleges in the conclusion, that the term public-law institution is not clear and shall be defined in a
statute.
Key words: public-law institution, administration of culture, Matica slovenská, Rozhlas a televízia
Slovenska
1

ÚVOD

Verejnoprávne inštitúcie a verejnoprávne ustanovizne sú subjektmi, ktorým sa nevenuje veľká
pozornosť. Hoci ide o relatívne opomínanú kategóriu subjektov verejnej správy, ich postavenie je
v mnohých oblastiach nezastupiteľné. Pod pojem verejnoprávna inštitúcia sú v skutočnosti platnou
právnou úpravou zahrnuté mnohé rôznorodé subjekty. Práve analýza vybraných verejnoprávnych
inštitúcií a ustanovizní na úseku kultúry s poukazom na ich rôznorodosť je cieľom môjho príspevku.
2
O VEREJNOPRÁVNYCH INŠTITÚCIÁCH
NA ÚSEKU KULTÚRY VŠEOBECNE

A VEREJNOPRÁVNYCH

USTANOVIZNIACH

Úsek, resp. správa kultúry sa vyznačuje relatívne veľkým množstvom subjektov verejnej
správy, ktoré nevykonávajú typicky vrchnostenskú správu, ale skôr verejnú správu chápanú ako službu
verejnosti. Tieto subjekty možno zväčša zaradiť medzi verejné ústavy, verejné fondy a verejnoprávne
korporácie. Príkladom „verejného ústavu, ktorého významnou zložkou je nehmotná zložka, je Slovenský
filmový ústav, ktorý je zriadený audiovizuálnym zákonom ako právnická osoba – rozpočtová organizácia
1
štátu.“
Nižšie vymenované subjekty nie sú jediné verejné ústavy, verejné fondy, či verejnoprávne
korporácie na úseku kultúry, no sú jediné, ktoré boli zriadené ako verejnoprávne inštitúcie, resp.
verejnoprávne ustanovizne.
Verejnoprávnymi inštitúciami na úseku kultúry sú:
- Literárny fond, Hudobný fond a Fond výtvarných umení zriadené zákonom č. 13/1993 Z. z.
o umeleckých fondoch v znení neskorších predpisov;
- Tlačová agentúra Slovenskej republiky, ktorej postavenie je bližšie upravené zákonom č.
385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov;
- Audiovizuálny fond zriadený zákonom č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
- Rozhlas a televízia Slovenska zriadená zákonom č. 532/2010 o Rozhlase a televízii
Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 397/2011 Z. z.;
Subjektom pôsobiacim v rámci správy kultúry je tiež Matica slovenská, ktorej právnu úpravu
obsahuje zákon č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení neskorších predpisov. Matica Slovenská je
podľa § 1 ods. 1 zákona o Matici slovenskej verejnoprávnou ustanovizňou.

1

ŠKROBÁK J.: Verejný ústav ako forma organizácie zložiek verejnej správy. In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae,
s. 374
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Naskytá sa otázka, či je nejaký rozdiel medzi pojmami verejnoprávna inštitúcia a verejnoprávna
ustanovizeň. Vychádzajúc zo súčasnej právnej úpravy považujem pojmy verejnoprávna inštitúcia
a verejnoprávna ustanovizeň v zásade za synonymum. Svoje tvrdenie opieram o zákon č. 274/1994 Z.
z. o Sociálnej poisťovni v znení účinnom k 1. januáru 1996, kedy nadobudol účinnosť zákon č.
270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky (ďalej len „zákon o štátnom jazyku“). Podľa § 2
ods. 1 zákona o Sociálnej poisťovni bola Sociálna poisťovňa zriadená ako verejnoprávna inštitúcia.
Podľa § 3 ods. 1 zákona o štátnom jazyku štátne orgány a štátne organizácie, orgány územnej
samosprávy a orgány verejnoprávnych ustanovizní mali pri výkone svojich pôsobností povinne používať
štátny jazyk na celom území Slovenskej republiky. Odkazom k pojmu verejnoprávna ustanovizeň
zákonodarca odkazoval o. i na už spomínaný zákon o Sociálnej poisťovni, z čoho možno vyvodiť vyššie
uvedený záver. K záveru, že pojmy verejnoprávna inštitúcia a verejnoprávna ustanovizeň a ich obsah
sú si podľa zákonodarcu nie až tak vzdialené možno dôjsť i zo zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s
majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 259/1993
Z.z. o Slovenskej lesníckej komore v znení zákona č. 464/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej
len zákon o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií). Podľa § 1 ods. 1 sa zákon „vzťahuje na
nakladanie s majetkom verejnoprávnej inštitúcie, ktorou na účely tohto zákona je právnická osoba
a) zriadená osobitným zákonom ako verejnoprávna inštitúcia alebo verejnoprávna
ustanovizeň,
b) zriadená na základe osobitného zákona.“
Pre obmedzený priestor sa ďalej budem venovať len Matici slovenskej a Rozhlasu a televízií
Slovenska (ďalej len „RTVS“). Prvý menovaný subjekt som si vybral, keďže je akýmsi hybridným
útvarom a druhý menovaný subjekt som si vybral preto, lebo je najnovšou verejnoprávnou inštitúciou.
Oba subjekty sú tiež príkladom rôznorodosti verejnoprávnych inštitúcií (ustanovizní).
3

MATICA SLOVENSKÁ

3.1

VÝVOJ PRÁVNEJ ÚPRAVY A JEJ SÚČASNÁ PODOBA

Matica slovenská bola založená v roku 1863 v Turčianskom Svätom Martine pri príležitosti 1000.
výročia príchodu sv. Cyrila a sv. Metoda na Veľkú Moravu. Pôvodným cieľom Matice slovenskej bol
rozvoj vzdelania a kultúry Slovákov. Matica pôsobila ako spolok až do 1. mája 1954, kedy nadobudol
2
účinnosť zákon Slovenskej národnej rady č. 4/1954 Sb. n. o Matici slovenskej. Zákon zriadil Maticu
slovenskú ako národnú knižnicu a knihovedný ústav (§ 2). Matica sa stala rozpočtovou organizáciou
Povereníctva kultúry na čele so správcom Podľa § 7 majetok doterajšej Matice slovenskej a Slovenskej
národnej knižnice prešiel do vlastníctva štátu a dal sa do správy Matice. Uvedená právna úprava teda
podstatne zmenila charakter Matice slovenskej, keďže Matica prestala byť spolkom a položila základ
inštitučnej zložky Matice na čele so správcom. Z pohľadu dnešnej teórie by sa o Matici slovenskej podľa
tohto zákona dalo hovoriť ako o rýdzom verejnom ústave.
V období Pražskej jari, ktoré sa vyznačovalo čiastočnou demokratizáciou spoločenského života,
bol prijatý nový zákon Slovenskej národnej rady č. 97/1968 Zb. o Matici slovenskej. § 1 ods. 1 zákona
definoval Maticu slovenskú ako celonárodnú kultúrnu ustanovizeň. Podľa § 1 ods. 2 sa stala z Matice
samostatná organizácia. Zákon opäť obnovil možnosť existencie spolkovej časti Matice. Dovtedajšie
ústavy a organizačné zložky Matice sa zmenili na jej stále pracoviská. Táto právna úprava Matice
slovenskej je najpodobnejšia so súčasnou.
Počas normalizácie bol prijatý nový zákon Slovenskej národnej rady č. 167/1973 Zb. o Matici
slovenskej. § 1 ods. 1 definoval Maticu ako národnú kultúrno-osvetovú organizáciu. Z právneho
hľadiska sa Matica stala štátnou socialistickou organizáciou, ktorú priamo riadilo Ministerstvo kultúry
Slovenskej socialistickej republiky. Súčasťou Matice zostala i značne zdecimovaná normalizovaná
spolková zložka.
K zásadnej zmene fungovania Matice slovenskej prišlo prijatím Zákona SNR č. 196/1991 Zb..
Spoločenským poslaním Matice slovenskej, ktorá bola definovaná ako národná kultúrna a vedecká
ustanovizeň, bolo podľa tohto zákona národne a vlastenecky pôsobiť na území Slovenskej republiky i
mimo jej územia. § 7 ods. 1 ustanovil, že Matica slovenská je právnická osoba bez bližšieho určenia jej
druhu. Teda už v tomto prvom porevolučnom matičiarskom zákone nachádzame charakteristiku Matice
slovenskej ako ustanovizne, ktorá je právnickou osobou (sui generis). Ako vyplýva z dôvodovej správy,
zákonodarca zvolil takéto riešenie, pretože podľa uzákonenej základnej organizačnej štruktúry Matice v
nej pôsobila spolková a inštitučná zložka.
Spolková zložka bola podľa § 4 ods. 1 právnickou osobou, ktorej spôsobilosť na právne úkony
bola vymedzená jej stanovami. Jej základnými organizačnými jednotkami boli miestne a záujmové
2

Porov. Vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady o Matici slovenskej, 9. volebné obdobie Slovenskej národnej rady ČPT: 109

- 466 -

odbory, ktoré boli taktiež právnickými osobami so spôsobilosťou na právne úkony determinovanou
stanovami spolkovej zložky. V rámci jednotlivých odborov sa združovali členovia Matice. Zákon
ponechal väčšiu časť úpravy činnosti spolkovej zložky na jej stanovy a stanovy jednotlivých odborov.
Spolková zložka hospodárila podľa Hospodárskeho zákonníka, neskôr Obchodného zákonníka.
Inštitučná zložka Matice bola tiež právnickou osobou. Jej spôsobilosť na právne úkony bola
vymedzená štatútom inštitučnej zložky. Podľa § 6 ods. 1 zákona bolo základnou organizačnou
jednotkou tejto zložky pracovisko. Pracoviská boli riadené správcom, ktorý bol štatutárnym orgánom
inštitučnej zložky. Správcu podľa § 6 ods. 4 vymenúval a odvolával na návrh orgánu spolkovej zložky
príslušného podľa stanov spolkovej zložky minister kultúry Slovenskej republiky. Vnútorným predpisom
inštitučnej zložky bol štatút schvaľovaný Ministerstvom kultúry a príslušným orgánom spolkovej zložky.
Hospodárenie inštitučnej zložky sa spravovalo zákonom o rozpočtových pravidlách.
Podľa § 7 ods. 2 bol predstaviteľom Matice slovenskej predseda Matice slovenskej, ktorý bol
súčasne predsedom spolkovej zložky. Tu vznikol rozpor s § 4 ods. 3 zákona, podľa ktorého mali určiť
stanovy spolkovej zložky, kto plní funkciu štatutárneho orgánu spolkovej zložky a akým spôsobom koná
a vystupuje navonok. Rozpor vznikol z dôvodu prijatia niektorých pozmeňujúcich návrhov Slovenskou
národnou radou. Predseda Matice slovenskej reprezentoval Maticu slovenskú navonok. Štatutárnym
orgán Matice slovenskej ako celku bol predseda Matice slovenskej a správca. Vo veciach týkajúcich sa
Matice slovenskej ako celku konali spoločne, ak tak určili stanovy a štatút.
Zákonom SNR č. 196/1991 Zb. o Matici slovenskej teda vznikla právnická osoba, ktorá sa delila
na dve zložky s právnou subjektivitou. Kým spolková zložka mala v zásade korporatívny charakter,
inštitučná zložka ešte stále zostala verejným ústavom čiastočne podriadeným Ministerstvu kultúry.
V roku 1996 podala skupina poslancov návrh nového zákona o Matici slovenskej. Návrh bol
v legislatívnom procese v značnej miere menený a jeho výsledkom je súčasný zákon č. 68/1997 Z. z.
o Matici slovenskej v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o Matici slovenskej“). § 1 ods. 1
charakterizuje Maticu slovenskú ako verejnoprávnu ustanovizeň. Ako vyplýva z príslušnej parlamentnej
tlače, súčasná charakteristika Matice nemala v časoch prijímania zákona jednoznačnú podporu.
Dokumenty nedávajú jednoznačnú odpoveď, prečo sa Matica charakterizuje ako ustanovizeň a nie
inštitúcia. V tejto súvislosti sa možno len nechať viesť úvahou, že pojem ustanovizeň bol zvolený preto,
lebo ako vyplýva z vyššie uvedeného textu Matica už raz ustanovizňou bola, alebo preto, lebo tak bola
charakterizovaná v zákone o meste Martin ako centre národnej kultúry Slovákov. Ako už bolo
spomenuté v úvodnej stati, označenie Matice ako inštitúcie, alebo ako ustanovizne, nemá na jej
fungovanie podstatný vplyv.
§ 1 zákona o Matici slovenskej stanuje, že Matica je právnická osoba so sídlom v Martine. § 2
ods. 1 vymedzuje úlohy, ktoré Matici zveril štát. Sú to o. i. tieto úlohy:
a) upevňovať slovenské vlastenectvo,
b) prehlbovať vzťah občanov k slovenskej štátnosti,
c) robiť základný slovakistický výskum,
d) spolupracovať pri tvorbe učebníc a učebných textov niektorých predmetov spoločenských
vied pre základné školy a stredné školy na základe poverenia Ministerstva školstva Slovenskej
republiky.
Z organizačného hľadiska Maticu slovenskú tvoria:
„a) miestne, záujmové a vedecké odbory Matice slovenskej (ďalej len "odbor"),
b) ustanovizne (vykonávajúce úlohy zverené Matici slovenskej štátom)
c) spoločné pracoviská Matice slovenskej a právnických osôb zriadených ústrednými orgánmi
štátnej správy,
3
d) Archív Matice slovenskej.“
Ustanovizňami Matice slovenskej vykonávajúcimi úlohy zverené Matici slovenskej štátom sú
podľa § 3 ods. 1 zákona o Matici slovenskej najmä:
a) Slovenský literárny ústav a Slovenský historický ústav,
b) Stredisko národnostných vzťahov Matice slovenskej,
c) Krajanské múzeum Matice slovenskej,
d) informačné a kultúrne strediská Matice slovenskej v zahraničí,
e) oblastné strediská Matice slovenskej.
Pre ďalšiu analýzu treba spomenúť, že podľa XI. hlavy bod 5 Stanov Matice slovenskej (ďalej len
„stanovy“) tieto ustanovizne, resp. ako sú nazvané v stanovách vedecké pracoviská, zriadila Matica
slovenská v súlade so zákonom. Ustanovizne sú právnickými osobami, alebo organizačnými zložkami
bez právnej subjektivity. Matica slovenská môže na plnenie úloh, ktoré jej vymedzuje zákon zriaďovať a
4
zakladať aj ďalšie právnické osoby a utvárať pracoviská bez právnej subjektivity. Ustanovizne
3

§ 4 ods. 1 zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení neskorších predpisov
Napr. Národný inštitút slovenského jazyka a literatúry, Informačné ústredie Matice slovenskej (čl. VI bod 6.3 Organizačného
poriadku Matice slovenskej účinného od 1. 10. 2010)
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(pracoviská) Matice sú pokračovaním inštitučnej zložky Matice tak, ako ju uzákonil zákon SNR č.
196/1991 Zb..
Podľa Hlavy III. bod 1 stanov sú základným pilierom Matice jej členovia združení v miestnych,
vedeckých a v záujmových odboroch doma i v zahraničí. I z tejto dikcie sa dá vyvodiť, že bývalá
spolková zložka sa stala primárnou.
Orgánmi Matice sú podľa § 5 ods.1 zákona:
„a) valné zhromaždenie Matice slovenskej (ďalej len "valné zhromaždenie"),
b) výbor Matice slovenskej,
c) predseda Matice slovenskej,
d) dozorný výbor Matice slovenskej.“
Najvyšším orgánom Matice je valné zhromaždenie tvorené delegátmi jednotlivých odborov a
pracovísk Matice delegovaných podľa stanov Matice, ako aj členmi výboru Matice. Valné zhromaždenie
podľa § 5 ods. 2 zákona o. i. volí a odvoláva predsedu a výbor Matice, schvaľuje stanovy a zásady
hospodárenia a prerokúva zásadné otázky zamerania a činnosti Matice. Valné zhromaždenie je
zvolávané výborom raz za štyri roky. Medzi valnými zhromaždeniami je spravidla raz ročne zvolávaný
Snem Matice.
Najvyšším výkonným orgánom Matice je Výbor Matice slovenskej. Zloženie výboru bližšie určujú
stanovy. Členom výboru nemôže byť riaditeľ pracoviska Matice. Výbor matice o. i. rozhoduje o zriadení
alebo o založení organizačnej zložky, pracoviska, odboru, alebo právnických osôb, v ktorých jediným
alebo väčšinovým zakladateľom alebo zriaďovateľom je Matica.
Podľa § 5 ods. 4 zákona „predseda Matice slovenskej je štatutárnym orgánom Matice
slovenskej, ktorý ako najvyšší predstaviteľ Matice slovenskej reprezentuje Maticu slovenskú navonok a
predsedá výboru Matice slovenskej. Do jeho pôsobnosti patrí najmä riadenie a koordinácia celkovej
činnosti Matice slovenskej a vedenie valného zhromaždenia.“ Predseda je v pracovnom pomere
k Matici založenom voľbou. Postavenie správcu bolo zredukované len na zastupovanie predsedu vo
veciach riadenia a koordinácie činnosti ustanovizní Matice a spoločných pracovísk Matice a právnických
osôb zriadených ústrednými orgánmi štátnej správy.
Najvyšším kontrolným orgánom Matice je podľa § 5 ods. 5 zákona dozorný výbor. Dve tretiny
jeho členov sú volené valným zhromaždením a jedna tretina je menovaná ministrom kultúry. Dozorný
výbor podľa Hlavy VII čl. 5 bod 4 stanov o. i. vykonáva dohľad nad dodržiavaním všeobecne záväzných
právnych predpisov a vnútorných predpisov, kontroluje činnosť a hospodárenie Matice a má právo
pozastaviť rozhodnutie orgánu Matice, ak je v rozpore so zákonom, alebo stanovami.
Hospodárenie a financovanie Matice upravuje § 6 zákona. Matica podľa ods. 1 tohto § hospodári
s vlastným majetkom, alebo majetkom štátu. Vlastný majetok predstavujú peniaze, cenné papiere, iné
hnuteľné a nehnuteľné veci, ako aj iné majetkové práva a peniazmi oceniteľné hodnoty, ktoré svojou
povahou môžu slúžiť na plnenie úloh Matice slovenskej. Na hospodárenie s týmto majetkom sa
vzťahuje zákon o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií. Na nakladenie s majetkom štátu sa
vzťahuje zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov. Na plnenie úloh
Matice, ktoré jej zveril štát sa poskytujú Matici slovenskej dotácie a účelové dotácie zo štátneho
rozpočtu. S týmito dotáciami hospodári Matica slovenská podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy“). Možno teda konštatovať, že
týmto zákonom bola pôvodná skôr nezávislá inštitučná zložka viac podriadená bývalej spolkovej zložke.
3.2

ANALÝZA PRÁVNEJ POVAHY

V prvom rade si musíme položiť otázku, či je vôbec Matica slovenská právnickou osobou
verejného práva. K zodpovedaniu tejto otázky poslúži testovanie, či Matica slovenská spĺňa kritériá pre
právnické osoby verejného práva uvádzané D. Hendrychom. D. Hendrych udáva nasledovné kritériá,
podľa ktorých možno rozhodnúť, či je daný subjekt právnickou osobou verejného práva:
„a) osoba zriaďovateľa,
b) účel existencie útvaru (verejný alebo súkromný) a povaha zamýšľaných alebo prikázaných
úloh,
c) forma zriadenia,
5
d) právny režim hospodárenia.“
Ad a): Matica slovenská vznikla v roku 1863 ako spolok, ktorý sa zákonom SNR č. 4/1954 Sb.
zmenil na vedecký ústav, ktorý bol zároveň týmto zákonom zriadený. Osobou zriaďovateľa je teda štát.
Ad b): Vzhľadom na to, že § 2 ods. 1 zákona zveril štát Matici slovenskej vyššie uvedené úlohy,
možno povedať, že pri plnení týchto úloh Matica nepochybne vykonáva verejnoprávnu činnosť. Otázkou
5
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však je či tieto zverené úlohy plnia len ustanovizne podľa § 3 zákona, t. j. iba niektoré súčasti Matice,
alebo Matica ako celok. Vzhľadom na dikciu § 3 ods. 1 zákona sa domnievam, že tieto úlohy
vykonávajú len tam uvedené ustanovizne, a teda nie členská základňa Matice. Toto tvrdenie opieram
6
i o dôvodovú správu. Podľa môjho názoru však istú verejnú úlohu plní i tzv. spolková zložka Matice,
keďže podľa Hlavy I ods. 3 stanov je poslaním Matice „systematicky rozvíjať duchovný, národný,
kultúrny a spoločenský život všetkých príslušníkov slovenského národa, ale aj ostatných spoluobčanov
žijúcich na území Slovenskej republiky.“
Ad c): Matica slovenská je zriadená zákonom.
Ad d:) Ako bolo spomenuté vyššie, hospodárenie Matice sa riadi verejnoprávnymi predpismi
Možno teda konštatovať, že Matica slovenská je nepochybne právnickou osobou verejného
práva. Otázkou ostáva akou. Z predchádzajúceho výkladu vyplynulo, že Matica slovenská je buď
verejný ústav, alebo verejnoprávna korporácia.
Znakmi verejnoprávnej korporácie podľa D. Hendrycha sú:
„a) uplatnenie členského princípu v organizácií korporácie tak, že členovia pri plnení úloh
korporácie spolupôsobia, čo patrí medzi podstatné členské práva tvoriace základ organizačnej štruktúry
korporácie. Vo verejnoprávnej korporácií tvoria správcovia a spravovaní jednotu, keďže spravovaní sú
sami aktívnymi nositeľmi správy. Teoreticky nič nebráni tomu, aby členmi korporácie boli ako osoby
fyzické, tak osoby právnické;
b) verejnoprávna korporácia je právnickou osobou...;
c) verejnoprávna korporácia je založená zákonom, alebo iným vrchnostenským aktom na
základe zákona,
d) verejnoprávnej korporácií musí byť zverená právomoc vykonávať vrchnostenské úkony. To
nebráni tomu, aby tieto korporácie pri plnení verejných úloh nepoužívali i prostriedky súkromného
práva;
e) pri plnení svojich úloh má verejnoprávna korporácia ako subjekt verejnej správy istú
nezávislosť na správnych úradoch štátu, a to podľa zverených úloh a oprávnení. Podlieha však
štátnemu dozoru, ktorý sa v zásade obmedzuje na kontrolu zákonnosti, poprípade hospodárenia
7
s finančnými prostriedkami štátu.“
Ad a): Najvyšším orgánom Matice je valné zhromaždenie tvorené delegátmi jednotlivých
odborov a pracovísk. Štatutárnym orgánom Matice je predseda volený valným zhromaždením.
I správca Matice je menovaný a odvolávaný predsedom, po tom čo je schválený vo výbore na návrh
predsedu. Výbor tiež schvaľuje zriaďovacie listiny a vnútorné predpisy vedeckých pracovísk. Z toho
možno vyvodiť, že členská základňa Matice má istý obmedzený vplyv i na činnosť pracovísk Matice,
ktoré pôvodne tvorili jej inštitučnú zložku. Matica teda v zásade toto kritérium spĺňa.
Ad b): Podľa § 1 ods. 2 zákona je Matica slovenská právnickou osobou.
Ad c): Matica je zriadená zákonom, resp. na jeho základe.
Ad d): Matica nevykonáva vrchnostenskú správu. Svoje úlohy plní viac-menej
súkromnoprávnymi prostriedkami. Voči svojim členom má disciplinárnu právomoc, ktorá spočíva
v možnosti ich vylúčenia. Matica tento znak viac-menej nenapĺňa.
Ad e): Matica nie je podriadená žiadnemu štátnemu orgánu. Podľa § 5 ods. 5 tvoria tretinu
členov jej kontrolného orgánu – dozorného výboru zástupcovia ministerstva kultúry.
Z uvedeného vyplýva, že Matica slovenská ako celok je verejnoprávna korporácia, keďže
jednoznačne spĺňa štyri z piatich kritérií. Len na okraj možno spomenúť, že Matica spĺňa i kritériá
8
kladená na verejnoprávnu inštitúciu (korporáciu) P. Škultétym.
Po letmom pohľade na znaky verejnoprávnej korporácie je ale zrejmé, že ustanovizne podľa § 3
zákona nemajú korporatívny charakter. Preto ďalej skúmam to, či možno hovoriť v ich prípade
o samostatných, resp. nesamostatných verejných ústavoch. Podľa D. Hendrycha má verejný ústav
nasledujúce znaky:
„a) zriadenie organizačnej jednotky, ktorá bude naplňovať verejný účel doteraz uskutočňovaný
iným subjektom alebo inou zložkou toho istého subjektu verejnej správy, alebo nový verejný účel. Podľa
toho či ide o samostatný, alebo nesamostatný verejný ústav, sa rozlišuje i forma zriadenia takej
jednotky a jej právne postavenie;
b) na rozdiel od verejnoprávnej korporácie nedisponuje s členmi, ale s tými ktorí službu užívajú;
verejnému ústavu preto chýba členská základňa a demokratická organizačná štruktúra korporátneho
typu. Verejný ústav je organizovaný na hierarchickom princípe. Zmysel a účel zriaďovania verejných
ústavov spočíva v decentralizácií alebo vertikálnej dekoncentrácií verejných úloh, podľa toho, či
vytvárame samostatné, alebo nesamostatné organizačné jednotky;
6
Dôvodová správa poslaneckého návrhu zákona o Matici slovenskej, s. 10, 1. volebné obdobie Národnej rady slovenskej republiky,
ČPT: 577
7
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c) u verejných ústavov ustupuje, na rozdiel od korporácií myšlienka samosprávy do úzadia,
predovšetkým preto, že nemajú členskú základňu a že ich poslaním je trvalo plniť nejaký verejný účel ...
pre bližšie neurčitý okruh užívateľov bez nároku na ich dobrovoľné spolupôsobenie. Medzi ústavom
a užívateľmi vznikajú priame právne vzťahy, rovnako ako medzi ústavom a jeho zamestnancami, i keď
9
z rozdielnych dôvodov.“
Ad a) : Vzhľadom na to, že ustanovizne Matice podľa § 3 spolupracujú pri plnení úloh štátu,
spĺňajú tento znak. K „ústavnej“ zložke Matice sa dá zaradiť i Archív Matice slovenskej.
Ad b): Bývalá inštitučná zložka Matice nemá členskú základňu, ale zamestnancov jednotlivých
ustanovizní, resp. pracovísk. Služby týchto ustanovizní sú v zásade dostupné ich užívateľom. Ako
príklad možno uviesť Archív Matice slovenskej, ktorý sprístupňuje archívne dokumenty podľa zákona č.
395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. V prípade niektorých iných pracovísk ich možno subsumovať pod verejný ústav na základe
konštatovania uvedeného v monografií K. Berana, že ústav nemusí mať bezprostredných užívateľov,
10
ale výsledky jeho činnosti sú poskytnuté tomu, kto má o ne záujem.
Ad c): Pracoviská Matice nemajú členskú základňu, ale zamestnancov. Tiež plnia úlohy zverené
štátom pre bližšie neurčitú skupinu osôb.
Podľa stanov sa i zástupcovia ustanovizní a pracovísk zúčastňujú na valnom zhromaždení
s hlasom rozhodujúcim, no vzhľadom na prevažnú väčšinu znakov týchto ustanovizní (pracovísk)
zastávam názor, že ide o samostatné, resp. nesamostatné verejné ústavy. Otázkou zostáva, kto je
zriaďovateľom týchto ústavov. Hoci je plnenie štátom zverených úloh podľa § 2 a § 3 zákona štátom
financované a hospodárenie s prostriedkami poskytnutými na tento účel sa riadi zákonom
o rozpočtových pravidlách verejnej správy, nič iné neindikuje, že ide o štátne ústavy. Naopak § 3 ods. 1
druhá veta uvádza, že ide o ustanovizne Matice a stanovy v Hlave XI výslovne uvádzajú, že sú Maticou
zriadené. Možno teda uzavrieť, že ide o samostatné, resp. nesamostatné ústavy Matice slovenskej. Ich
vzťah k štátu sa ponáša na akýsi prenesený výkon štátnych úloh vo veciach vymedzených v § 2 ods. 1
zákona.
4

ROZHLAS A TELEVÍZIA SLOVENSKA

4.1

VÝVOJ PRÁVNEJ ÚPRAVY A JEJ SÚČASNÁ PODOBA

Najnovšou verejnoprávnou inštitúciou na úseku kultúry je Rozhlas a televízia Slovenska. Na
úvod si dovolím krátky vstup o vývoji právnej úpravy tejto inštitúcie. História rozhlasu siaha na území
bývalého Československa do roku 1923. Zákonom č. 137/1948 Sb. došlo k poštátneniu Českého
rozhlasu, společnosti s ručením omezeným se sídlem v Praze" a "Slovenského rozhlasu, spoločnosti s
ručením obmedzeným so sídlom v Bratislave.“ Nariadenie vlády č. 63/1959 Zb. určilo, že
Československý rozhlas a Československá televízia sa stali samostatnými ústrednými organizáciami.
Obe organizácie mali túto právnu formu až do svojho zrušenia. Zákonom SNR č. 254/1991 Zb.
o Slovenskej televízií bola zriadená Slovenská televízia (ďalej aj „STV“) ako národná, nezávislá,
verejnoprávna, informačná, kultúrna a vzdelávacia inštitúcia. Odpoveď na otázku prečo bola STV
definovaná ako verejnoprávna, nám dáva dôvodová správa, ktorá zároveň ukazuje, čo vtedajší
zákonodarca chápal pod pojmom verejnoprávny. „Nezávislosť televízie musí byť v zákone kodifikovaná
nezávislosťou jej orgánov a zaručenou nezávislosťou jej programových pracovníkov. Televízia musí
pôsobiť v záujme celej verejnosti. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť verejnoprávny charakter
televízie. Aj keď sa tento pojem v našom právnom poriadku dlhší čas nepoužíval, v právnej teórií je
11
všeobecne známy a v novo sa formujúcich spoločenských vzťahoch aj potrebný.“ Ako vyplýva
z dôvodových správ k zákonom o STV a Slovenskom rozhlase (ďalej len „SRO“) z obdobia rokov 2003
a 2004, problémom tejto úpravy bolo to, že nebol prijatý zákon o verejnoprávnych inštitúciách. Pôvodné
12
STV a SRO boli podľa J. Machajovej verejné ústavy (podniky).
Zákonom č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízií Slovenska v znení neskorších predpisov (ďalej
aj „zákon o RTVS“) zriadil RTVS ako verejnoprávnu, národnú, nezávislú, informačnú, kultúrnu a
vzdelávaciu inštitúciu, ktorá poskytuje službu verejnosti v oblasti rozhlasového vysielania a televízneho
vysielania. STV a SRO sú jej organizačnými zložkami. Poslanie RTVS definuje § 3 zákona. Podľa § 3
ods. 2 RTVS poskytuje službu verejnosti v oblasti vysielania. Touto službou je programová služba, ktorá
je univerzálna z hľadiska svojho geografického dosahu, programovo rozmanitá, pripravovaná na
zásade redakčnej nezávislosti prostredníctvom kvalifikovanej pracovnej sily a s pocitom spoločenskej
zodpovednosti a ktorá rozvíja kultúrnu úroveň poslucháčov a divákov, poskytuje priestor súčasným
9
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kultúrnym a umeleckým aktivitám, sprostredkúva kultúrne hodnoty iných národov a je financovaná
najmä z verejných prostriedkov. Podľa § 5 je hlavnou činnosťou RTVS najmä vysielanie programových
služieb na celoplošných okruhoch.
Orgánmi RTVS sú podľa § 7 rada a generálny riaditeľ. Rada je orgánom dohľadu, ktorý má
deväť členov volených národnou radou. Podľa § 8 ods. 1 o. i. dohliada na dodržiavanie zákona o RTVS
a plnenie úloh, ktoré RTVS vyplývajú z osobitných predpisov. Rada je povinná podľa § 8 ods. 2
predložiť príslušnému výboru národnej rady každoročne správu o jej činnosti a spolu so svojím
stanoviskom aj výročnú správu o činnosti RTVS v predchádzajúcom kalendárnom roku. Generálny
riaditeľ je štatutárnym orgánom RTVS a je volený národnou radou.
Hospodárenie RTVS upravuje § 19. RTVS hospodári so svojim majetkom podľa zákona o RTVS
a zákona o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií. RTVS hospodári s verejnými prostriedkami
podľa zákona o RTVS a zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Väčšinu výnosov STV
v roku 2010 tvorili výnosy z úhrad za služby verejnosti v oblasti vysielania poskytované RTVS (tzv.
koncesionársky poplatok) a príspevok zo štátneho rozpočtu podľa zákona o štátnom rozpočte na
príslušný rozpočtový rok poskytnutý na základe zmluvy so štátom určený na uskutočnenie programov
vo verejnom záujme, na uskutočnenie účelových investičných projektov alebo na úhradu výdavkov na
zabezpečenie vysielania do zahraničia. Ostatné príjmy (reklama, telenákup, podnikateľská činnosť)
13
tvorili menšiu časť výnosov.
4.2

ANALÝZA PRÁVNEJ POVAHY

Keďže RTVS je zriadená zákonom, hospodári podľa predpisu verejného práva a vysiela vo
verejnom záujme, ide o právnickú osobu verejného práva.
Z vyššie uvedeného vyplýva, že o RTVS možno uvažovať najskôr ako o verejnom ústave.
Testovanie RTVS budem robiť na základe kritérií D. Hendrycha, ktoré sú uvedené v časti o analýze
právnej povahe Matice slovenskej.
Ad a): Skutočnosť, že RTVS napĺňa verejný účel je zrejmá nie len z vyššie citovaného § 3 ods. 2
ale i z § 5 ods. 1 písm. e), podľa ktorého RTVS má vysielať väčšinový podiel programov vo verejnom
záujme.
Ad b)+c): RTVS nemá členov, ale zamestnancov. Jej organizačná štruktúra je hierarchická. Na
druhej strane jej službu užívajú fyzické osoby, ktoré sú na území pokrytom vysielaním RTVS, resp. toto
vysielanie sledujú/počúvajú prostredníctvom internetu. Za príjem vysielania RTVS sa neplatia osobitné
poplatky ako v prípade platených programových služieb, no každá fyzická osoba, ktorá je koncovým
odberateľom elektrickej energie v odbernom mieste, z ktorého sa odoberá elektrická energia pre
spotrebu v byte alebo v rodinnom dome a zamestnávateľ zamestnávajúci aspoň troch zamestnancov sú
14
povinný platiť úhradu za služby verejnosti poskytované RTVS . Príjemcom týchto poplatkov je podľa §
4 zákona č. 68/2008 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a
Slovenským rozhlasom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov RTVS.
Vyberateľom poplatku je podľa § 10 ods. 1 zákona spoločnosť s ručením obmedzeným založená RTVS.
Možno teda povedať, že RTVS je verejným ústavom a má rovnakú povahu ako jej právni
predchodcovia STV a SRO.
5

ZÁVER

Ako vidno i z analýzy Matice slovenskej a RTVS verejnoprávne inštitúcie a verejnoprávne
ustanovizne sú rozmanité subjekty, ktoré majú rozličnú vnútornú štruktúru i povahu. Kým Matica
slovenská je verejnoprávna korporácia, ktorá je zriaďovateľkou verejných ústavov, RTVS je len
verejným ústavom. Nehovoriac o tom, že verejnoprávnou inštitúciou je napr. i Sociálna poisťovňa, ktorej
úloha je úplne iná ako osveta, výskum, či vysielanie. I tento príspevok potvrdzuje slová J. Prusáka, že
verejnoprávna inštitúcia je v trvalom depozite zákonodarcu, z ktorého ju vytiahne vtedy, keď nie je isté,
15
kto má zabezpečiť realizáciu zákona z hľadiska verejného záujmu.
Do budúcnosti by mal
zákonodarca zjednotiť pojmoslovie, t. j. rozhodnúť sa či bude používať pojem verejnoprávna inštitúcia,
alebo verejnoprávna ustanovizeň a následne definovať, čo je verejnoprávna inštitúcia.

13
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FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ PROFESNÍCH KOMOR V ČESKÉ
REPUBLICE
Dagmar Strejčková
Masarykova univerzita, Právnická fakulta
Abstrakt: Článek se zabývá hospodařením profesních komor s povinným členstvím v České republice
se zvláštním zaměřením na jejich finanční hospodaření. Profesní komory jsou veřejnoprávní korporace
s vlastním majetkem, které hospodaří podle vlastního rozpočtu. Pozornost bude věnována hospodaření
s jejich majetkem. Z provedené analýzy budou průběžně vyvozovány dílčí závěry, které budou hodnotit
stav de lege lata, a doporučení k případným změnám právní úpravy hospodaření těchto vybraných
subjektů zájmové samosprávy de lege ferenda. V zákonech, kterými byly tyto subjekty zřízeny, lze
nenalézt pouze obecná pravidla pro jejich hospodaření. Ačkoliv by těžiště právní úpravy hospodaření
s majetkem vybraných subjektů zájmové samosprávy mělo spočívat ve vnitřních předpisech,
normotvorba v této oblasti je značně nedostatečná. Z tohoto důvodu je vhodné učinit případná
doporučení pro budoucí změny právní úpravy.
Kľúčové slová: Profesní komory, veřejnoprávní korporace, hospodaření, zájmová samospráva,
předpisy profesních komor, veřejný majetek
Abstract: The paper deals with the management of the Professional Chambers with compulsory
membership in the Czech Republic and focuses on their financial management. The Professional
Chambers are public corporations that own property and manage own budget. Attention will be paid to
the management of their assets. Partial results will be drawn from my analysis, and assess the state of
de lege lata, and recommendations for changes in legislation and economic status of selected subjects
of self-governing interest groups de lege ferenda. We can recognise only common rules in acts which
established these corporations for their management. Although the focus of regulation of property
management of selected subjects of the self-governing interest group should lie in the internal
regulations, lawmaking in this area remains insufficient. On the grounds of this situation there is
appropriate to recommend some changes of legislation in this area.
Key words: Professional Chambers, public corporation, management, self-governance of an interest
group, regulations of professional chambers, public property.
1

ÚVOD

V současné době se vedle státní správy a územní samosprávy setkáváme se samosprávnými
veřejnoprávními korporacemi profesního a zájmového charakteru, zpravidla s postavením komor a
společenstev, s vlastními samosprávnými orgány. Vedle územních samosprávných celků mohou
veřejnou správu vykonávat rovněž právní subjekty zájmové samosprávy, a to v rozsahu samostatné
1
působnosti a pravomoci svěřené jim zákonem. Při klasifikaci samosprávných subjektů bývají
rozeznávány zejména samosprávné subjekty, které jsou založeny na územním (teritoriálním) principu,
nebo na principu personálním (zájmovém). Hovoří se tedy o samosprávě územní, zájmové (personální,
stavovské, profesní), bývají přiřazovány i příklady samosprávy ostatní. V literatuře se lze setkat
s označením tohoto typu samosprávných subjektů jako se samosprávou zájmovou a profesní, přičemž
používání těchto pojmů je nejednotné. Profesní samospráva je mnohdy vnímána výlučně jako
samospráva profesních komor, přičemž označení zájmová samospráva bývá používáno rovněž pro
označení samosprávy vysokoškolské, tedy jako širší pojem. Výstižnou charakteristikou by mohlo být
vymezení negativní, při kterém by tento typ samosprávných subjektů mohl být označen jako
2
samospráva neúzemní.
V. Sládeček poukazuje na určité specifické rysy, které zájmovou samosprávu odlišují od
samosprávy územní, které souvisejí zejména s výkonem (svobodného) povolání. Autor zmiňuje
zejména jistou „exkluzivitu osobního substrátu“ zájmové korporace. Rovněž členství v zájmové
korporaci předpokládá volní jednání uchazeče o členství, tedy určitý formální akt, kterým zájemce žádá
o udělení členství. Na rozdíl od tohoto aspektu členství v územní korporaci vzniká bez dalšího na
1
2
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základě naplnění zákonem stanovených podmínek. Další podstatnou odlišností jsou některé další
předpoklady nezbytné k získání členství v zájmové korporaci, jako je např. získání určitého vzdělání,
vykonání profesních zkoušek nebo absolvování předepsané praxe. Na rozdíl od této podmínky se
členem územní samosprávy může stát každý státní občan. Členové komor jsou vázáni nejen právními
předpisy, jež upravují činnost dané komory, ale rovněž tzv. stavovskými předpisy, vnitřními předpisy
korporace. Neméně důležitým znakem je existence dohledu, resp. kontroly, orgánů komory nad kvalitou
výkonu povolání. S tímto aspektem souvisí zejména možnost kárného potrestání za porušení právních
3
nebo i stavovských předpisů.
Ačkoliv je zájmové samosprávě věnována podstatně menší pozornost právních a správních
teoretiků než samosprávě územní, nejedná se o záležitost marginální. Problematikou zájmové
samosprávy je vhodné se zabývat rovněž proto, že samospráva tvoří významnou součást systému
veřejné správy, tudíž by jí měla být věnována náležitá pozornost. Za zájmovou samosprávu je vedle
samosprávy vysokoškolské a samosprávy profesních komor s nepovinným členstvím považována i
samospráva profesních komor s členstvím povinným. V článku je věnována pozornost těmto posledně
jmenovaným subjektům se zaměřením na jejich finanční hospodaření. Pro uvedení do problematiky
jsou úvodní partie tohoto příspěvku zaměřeny na charakteristiku profesních komor v systému platného
práva v České republice. V další části je pozornost zaměřena na otázku finančního hospodaření
s poukazem na problematické rysy této úpravy ve stavovských předpisech profesních komor a dílčí
doporučení změny této úpravy de lege ferenda.
2

PROFESNÍ KOMORY S POVINNÝM ČLENSTVÍM A JEJICH HOSPODAŘENÍ

Profesní komory představují zákonem zřízené právnické osoby, které povinně sdružují osoby
určitého povolání. Ačkoliv tyto autonomní samosprávné subjekty nemají ústavní zakotvení, každá
profesní komora má svůj zákon, na jehož základě byla zřízena. Vedle těchto „základních“ zákonů je
činnost profesních komor upravena i dalšími právními předpisy a zejména jejich předpisy vnitřními,
které vznikají v rámci jejich autonomní normotvorby.
Profesní komory s povinným členstvím lze charakterizovat rovněž dle Ústavního soudu, který ve
svém rozhodnutí ze dne 16. 4. 2003, sp. zn. I. ÚS 181/01, vymezil tyto subjekty následovně: „… jde o
problematiku týkající se tzv. zájmové samosprávy, konkrétně profesních komor s povinným členstvím,
sdružujících samostatně výdělečné fyzické osoby v určitých povoláních, kde je dán silný veřejný zájem
na jejich řádném výkonu. Tyto komory jsou právnickými osobami veřejného práva, zřizované zákonem,
vybavené oprávněním vydávat různé vnitřní předpisy pro komoru a její členy, kteří se jim musí
s ohledem na povinné členství podřídit. Komora tak nad těmito členy – příslušníky určitého profesního
stavu – vykonává určitá mocenská oprávnění, mezi něž typicky patří právě kárná pravomoc. Tato
pravomoc však samozřejmě není bezbřehá, je regulována zákonem a proti rozhodnutí, které členu
komory stanoví jakékoli povinnosti, musí být umožněno podat návrh na soudní přezkum.“ Dle
Nejvyššího správního soudu jsou profesní komory charakterizovány jako právnické osoby, jimž zákon
svěřil rozhodování o právech a povinnostech fyzických a právnických osob, a jsou tedy správními
orgány ve smyslu § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění
4
pozdějších změn a doplňků (dále jen „s. ř. s.“). Rozhodnutí komor o veřejných subjektivních právech a
povinnostech jejich členů proto přezkoumávají soudy ve správním soudnictví v řízení o žalobách podle
§ 65 a násl. s. ř. s. a nikoliv obecné soudy v civilním řízení soudním.
Na území České republiky působí v současné době jedenáct profesních komor s povinným
členstvím. Jedná se o Českou advokátní komoru (zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění
pozdějších změn a doplňků), Českou lékařskou komoru, Českou stomatologickou komoru, Českou
lékárnickou komoru (zákon č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a
České lékárnické komoře, ve znění pozdějších změn a doplňků), Komoru veterinárních lékařů České
republiky (zákon č. 381/1991 Sb., o Komoře veterinárních lékařů České republiky, ve znění pozdějších
změn a doplňků), Českou komoru architektů, Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě (zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších změn a
doplňků), Notářskou komoru České republiky (zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti
/notářský řád/, ve znění pozdějších změn a doplňků), Komoru daňových poradců České republiky
(zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, ve
znění pozdějších změn a doplňků), Komoru patentových zástupců (zákon č. 417/2004 Sb., o
patentových zástupcích a o změně zákona o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví, ve znění
pozdějších změn a doplňků), Komoru auditorů České republiky (zákon 93/2009 Sb., o auditorech a
změně některých zákonů /zákon o auditorech/, ve znění pozdějších změn a doplňků) a Exekutorskou
3
4

SLÁDEČEK, V. O (neúzemní) samosprávě, s. 535.
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 5. 2005, č.j. 1 As 21/2004-38.
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komoru České republiky (zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční
řád/, ve znění pozdějších změn a doplňků).
3

HOSPODAŘENÍ PROFESNÍCH KOMOR V ČESKÉ REPUBLICE

Subjekty zájmové samosprávy mají vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu.
Všechny shora uvedené zákony obsahují jistá pravidla pro hospodaření komor, nicméně je patrná jejich
5
6
značná obecnost, která si vyžaduje konkretizaci ve vnitřních předpisech. Tyto tzv. stavovské předpisy
podrobně upravují vnitřní otázky činnosti komory a jejich orgánů. Typickými vnitřními předpisy těchto
7
komor jsou organizační řád, volební řád, kárný řád, zkušební řád apod.
Výše uvedené zákony, kterými byly komory zřízeny, obsahují především vymezení organizace
komor a postavení, pravomoc a působnost jednotlivých orgánů. Tyto orgány lze rozdělit na nejvyšší,
výkonné, dozorčí a orgány, které rozhodují o disciplinárních deliktech členů komory. Označení
nejvyšších orgánů komor není jednotné. Objevuje se valná hromada (Česká komora architektů, Komora
daňových poradců ČR), sněm (Česká advokátní komora, Notářská komora ČR, Exekutorská komora
ČR, Komora patentových zástupců ČR, Komora auditorů ČR, Komora veterinárních lékařů), sjezd
delegátů (Česká lékařská komora, Česká stomatologická komora, Česká lékárnická komora) nebo
shromáždění delegátů (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě). Ve
vztahu k majetku tyto orgány zpravidla schvalují zprávy o činnosti ostatních orgánů komory, schvalují
hospodaření a rozpočet, zřizují fondy a schvalují pravidla jejich tvorby a používání, stanoví výši
příspěvku a výši náhrady za ztrátu času spojenou s výkonem funkcí v orgánech. Výkonnými orgány
komor jsou představenstvo (Komora veterinárních lékařů, Česká advokátní komora, Komora
patentových zástupců ČR, Česká lékařská komora, Česká stomatologická komora, Česká lékárnická
komora, Česká komora architektů, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve
výstavbě), prezidium (Notářská komora ČR, Komora daňových poradců ČR, Exekutorská komora ČR) a
výkonný výbor (Komora auditorů ČR). Těmto orgánům je obvykle svěřeno rozhodování o hospodaření s
finančními prostředky komory a správa jejího majetku. Revizní komise (Komora veterinárních lékařů,
Notářská komora ČR, Česká lékařská komora, Česká stomatologická komora, Česká lékárnická
komora, Exekutorská komora ČR), kontrolní rada (Česká advokátní komora), dozorčí rada (Česká
komora architektů, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě) či dozorčí
komise (Komora daňových poradců ČR, Komora auditorů ČR, Komora patentových zástupců ČR) jsou
orgány dozorčími, které vykonávají obecně kontrolu činnosti komory, v jejímž rámci dochází i ke
kontrole hospodaření s majetkem.
V roce 2006 byla P. Havlanem a H. Neumannovou provedena srovnávací studie majetkoprávní
charakteristiky, při které bylo na profesní komory nahlíženo především jako na subjekty vlastnického
práva. Výsledky posouzení shora uvedených autorů dokazují, že ačkoliv by těžiště úpravy hospodaření
s majetkem profesních komor mělo spočívat v jejich stavovských předpisech, autonomní novotvorba
8
komor v této oblasti je značně nedostatečná.
4

ÚPRAVA FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ VE STAVOVSKÝCH PŘEDPISECH KOMOR

Vzhledem k tomu, že zákony, jimiž byly komory zřízeny, obsahují pouze obecné vymezení
jednotlivých orgánů, vyžadují pravidla pro hospodaření s majetkem profesních komor konkretizaci ve
stavovských předpisech. Při analýze předpisů, které komory vydávají, lze však konstatovat značnou
rozdílnost. Nejenže některé komory upravují problematiku hospodaření pouze okrajově a do značné
míry fragmentárně, ale některé se při zveřejnění omezují toliko na zmínku o rozpočtu a údaje o
výsledcích hospodaření za uplynulý rok. V některých případech nemají komory na svých oficiálních
webových stránkách zveřejněny své profesní předpisy (ani informace o hospodaření) vůbec. V tomto
směru lze upozornit na diskuzi v odborných kruzích o právní povaze profesních předpisů. Právě ta
skutečnost, že právní předpis musí být publikován v souladu se zákonem a publikace je podmínkou
jeho platnosti, je jedním z důvodů, proč někteří autoři odmítají pokládat stavovské předpisy za předpisy

5

HAVLAN, P. Veřejné vlastnictví v právu a společnosti, s. 229.
V literatuře se objevuje označení těchto předpisů také jako tzv. „statutární předpisy“.
Srov. HORZINKOVÁ, E., NOVOTNÝ, V. Základy organizace veřejné správy v ČR, s. 62.
7
Organizační řád upravuje organizační otázky spojené s činností komory a jejich orgánů, které nejsou upraveny zákonem nebo jiným
právním předpisem. Volební řád upravuje zejména volbu orgánů komory, volbu funkcionářů komory, případně volbu zástupců
komory. Kárný (u některých komor disciplinární) řád upravuje činnost kárné komise, práva a povinnosti účastníků kárného řízení a
úkony, které s kárným řízením bezprostředně souvisejí tak, aby byl zjištěn skutkový stav a aby bylo zjištěno správné rozhodnutí ve
věci. Zkušební řád stanoví pravidla pro přípravné praxe koncipientů a odborné přípravy dalších pracovníků, upravuje postup a
organizaci zkoušek (jako jsou např. notářské, advokátní, exekutorské), kvalifikačních zkoušek a jmenování členů zkušebních komisí.
8
HAVLAN, P., NEUMANNOVÁ. H. K profesním komorám jako subjektům vlastnického a jiných majetkových práv, s. 10-11.
6
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9

právní. V následujícím textu se tedy omezím pouze na profesní předpisy těch komor, které vydaly
předpis, který se týká problematiky finančního hospodaření, s cílem upozornit na klady a nedostatky
právní úpravy a navrhnout některé dílčí změny právní úpravy de lege ferenda. Z hlediska těchto důvodů
budou posouzeny profesní předpisy týkající se finančního hospodaření u České advokátní komory,
Exekutorské komory ČR, České lékařské komory, České stomatologické komory, České lékárnické
komory, Komory auditorů ČR, Komory patentových zástupců ČR a České komory architektů.
V rámci finančního hospodaření profesních komor lze nalézt ve vnitřních předpisech
problematiku návrhu rozpočtu, proces jeho schvalování, úpravu rozpočtového provizoria a v některých
případech i změnu rozpočtu.
Jednou z profesních komor, která má své hospodaření stavovskými předpisy upraveno na
obstojné úrovni, je Česká advokátní komora. Hospodaření této komory je upraveno v čl. 56 a násl.
usnesení sněmu č. 3/1999 Věstníku ze dne 8. 11. 1999, kterým se schvaluje organizační řád České
advokátní komory. Finanční hospodaření komory se řídí rozpočtem České advokátní komory.
Stavovský předpis obsahuje v rámci finančního hospodaření komory nejen úpravu návrhu rozpočtu, ale
i proces jeho schvalování, rozpočtové provizorium a úpravu změny rozpočtu a čerpání rozpočtové
rezervy.
Dle tohoto předpisu České advokátní komory návrh rozpočtu vypracovává tajemník a předkládá
jej k vyjádření předsedovi kontrolní rady, a pokud jde o plánované výdaje kárné komise, odvolací kárné
komise a zkušební komise, též předsedům těchto orgánů. Předseda předkládá návrh rozpočtu ke
schválení představenstvu, a to zpravidla tak, aby představenstvo návrh rozpočtu projednalo na poslední
schůzi v roce předcházející rozpočtovému roku (čl. 58). Dle čl. 59 tohoto stavovského předpisu
schvaluje rozpočet představenstvo. Rozpočet je schválen, hlasovala-li pro něj většina všech členů
představenstva. Každý advokát má právo na podrobnou informaci o jednotlivých příjmových a
výdajových položkách rozpočtu, může rovněž požádat kontrolní radu o přezkoumání konkrétní výše
plateb vyplácených jednotlivým pracovníkům či obchodním partnerům komory. Schválený rozpočet
uveřejní předseda bez odkladu ve Věstníku. Po dobu, než dojde ke schválení rozpočtu, řídí se finanční
hospodaření komory rozpočtem na předchozí rozpočtový rok (čl. 60).
Velmi obdobný charakter stavovského předpisu má i Organizační řád Exekutorské komory
České republiky. V tomto případě však návrh rozpočtu sestavuje prezidium, které přitom postupuje tak,
aby byly dodrženy schválené požadavky na rozpočtovou skladbu a požadavky stanovené zvláštními
právními předpisy. Úprava tohoto předpisu je přesnější v tom, že je výslovně uvedena lhůta, kdy se
návrh rozpočtu projednává, a to zpravidla nejméně jeden měsíc před koncem kalendářního roku
předcházejícího tomu, jehož se rozpočet týká. Zatímco stavovský předpis České advokátní komory
stanovil toliko právo každého advokáta na podrobnou informaci o jednotlivých příjmových a výdajových
položkách rozpočtu, stavovský předpis Exekutorské komory ČR stanoví, že návrh rozpočtu zasílá
prezidium písemně každému exekutorovi, a to nejméně dva týdny přede dnem projednání na sněmu.
Součástí návrhu je i písemné stanovisko předsedy revizní komise.
Takto stanovená informovanost svých členů o návrhu rozpočtu je žádoucí. Ačkoliv však Česká
advokátní komora nemá ve svém stavovském předpise uvedenu povinnost rozesílat návrh rozpočtu
každému advokátovi, advokáti, ale i veřejnost, se mohou s návrhem seznámit na webových stránkách
České advokátní komory, kde jsou tyto údaje zveřejněny ve formě zápisů ze schůzí představenstva.
Komora patentových zástupců obsahuje ve svém Organizačním řádu finanční hospodaření
v ustanovení § 47 až 52. Jednotlivé příjmy a výdaje jsou podle stavovského předpisu rozděleny do
rozpočtových kapitol. Základními příjmovými kapitolami jsou příspěvky na samosprávnou činnost
komory a zápisné, úroky, pokuty a penále. Základními výdajovými kapitolami jsou nájemné, včetně
energií a vody, investice a pojištění kanceláře, osobní náklady, smlouvy, náhrady, cestovné, spoje a
poštovné, kancelářské potřeby, ostatní materiálové a nemateriálové náklady, stravné při zasedání
orgánů komory a reprefond, rozpočtová rezerva a daň z příjmu. Návrhy ročních rozpočtů vypracovává
tajemník a předkládá je k projednání představenstvu, a to zpravidla tak, aby je představenstvo
projednalo na poslední schůzi před zasedáním sněmu. Představenstvo je oprávněno činit ze závažných
důvodů přesuny finančních prostředků mezi jednotlivými rozpočtovými kapitolami ročního rozpočtu, a to
před počátkem rozpočtového roku. O přesunech rozhoduje hlasováním. Přesun je přijat, hlasovala-li pro
něj nadpoloviční většina všech členů představenstva.

9
Za další důvody je považována skutečnost, že právním předpisem může být jen takový předpis, který má státem uznanou formu.
Právní předpisy, které jsou prameny práva, jsou stanoveny Ústavou a v souladu s Ústavou běžným zákonem. Lze upozornit na to, že
Ústava s vydáváním právních předpisů subjekty zájmové samosprávy nepočítá, jelikož v čl. 79 odst. 3 je zmínka toliko o
ministerstvech, jiných správních úřadech a orgánech samosprávy, které jsou oprávněny na základě a v mezích zákona vydávat
právní předpisy, jsou-li k tomu zákonem zmocněny. Další důvod je ten, že právní předpis musí být státem či státním orgánem
vynutitelný.
Srov. SLÁDEČEK, V. Ještě k povaze předpisů zájmové samosprávy, s. 130-138.
ČERVENÁ, K., LIPERTOVÁ, Š. Soudní přezkum předpisů zájmových samospráv.
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Česká lékařská komora obsahuje problematiku hospodaření ve stavovském předpise č. 17 –
Finančním řádu. Finanční hospodaření je upraveno v části II. tohoto stavovského předpisu. Návrh
rozpočtu vypracovává v tomto případě ekonomické oddělení komory spolu s prezidentem a tajemníkem
a předkládá jej k projednání představenstvu komory, a to zpravidla tak, aby představenstvo návrh
rozpočtu projednalo na poslední schůzi předcházející sjezdu komory. Pokud jde o informovanost o
návrhu rozpočtu, je rozesílán na všechna okresní sdružení a zveřejněn na internetu vždy nejméně 30
dnů před konáním sjezdu, který bude rozpočet schvalovat.
Česká komora architektů ve svém Organizačním, jednacím a volebním řádu uvádí, že návrh
rozpočtu musí být zveřejněn nejméně dvacet jeden den před jeho projednáním valnou hromadou
komory. Připomínky k tomuto návrhu mohou autorizované osoby, popřípadě usazené osoby
registrované, uplatnit buď písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění, nebo ústně na zasedání
valné hromady, a to v souladu s Jednacím řádem valné hromady komory. Rozpočet má být zásadně
v rozpočtové a výdajové části vyrovnaný. Česká komora architektů však výslovně uvádí, kdy může být
rozpočet výjimečně schválen jako schodkový, a to pouze v případě, že schodek bude možné uhradit
finančními prostředky z minulých let, nebo smluvně zabezpečenou půjčkou, úvěrem nebo návratnou
finanční výpomocí.
Zatímco pro schvalování rozpočtu České advokátní komory je potřeba většiny všech členů
představenstva jakožto výkonného orgánu sestávajícího z 11 členů a pěti náhradníků, u Exekutorské
komory ČR je schvalování rozpočtu svěřeno sněmu jakožto nejvyššímu orgánu komory. K přijetí je
třeba většiny přítomných exekutorů, nikoliv všech. S ohledem na skutečnost, že právo účastnit se na
sněmu má každý exekutor, je pochopitelné, že k přijetí je třeba většiny pouze přítomných exekutorů,
jelikož v případě většiny ze všech exekutorů by ke schválení rozpočtu zřejmě nemuselo dojít.
Ostatní komory se k systému schvalování blíže nevyjadřují, uveden je povětšinou pouze orgán,
který má rozpočet schválit. Z výše uvedeného je zřejmé, že Exekutorská komora ČR je podle mého
názoru otevřenější vůči svým členům, jelikož nejenže se schvalování rozpočtu může účastnit každý
exekutor, ale navíc je uvedena i povinnost zaslat každému exekutorovi návrh rozpočtu. Tato povinnost
u České advokátní komory absentuje. Stavovský předpis pouze stanoví, že každý advokát má právo na
podrobnou informaci o jednotlivých příjmových a výdajových položkách rozpočtu (čl. 59 odst. 3
Organizačního řádu). Na druhou stranu je nesrovnatelný počet advokátů a exekutorů. V případě České
advokátní komory by rozesílání návrhu rozpočtu jednotlivým členům mohlo být pojímáno jako
nehospodárné. V tomto případě se jeví oba stavovské předpisy jako jedny z velmi zdařilých a po
drobných úpravách by mohly sloužit i jako vodítko pro ostatní profesní komory.
V případě, že nedojde ke schválení rozpočtu ani po opakovaném předložení, řídí se
hospodaření komory rozpočtovým provizoriem. Tím se rozumí dle profesního předpisu Exekutorské
komory ČR použití rozpočtu předchozího kalendářního roku s případným zvýšením všech
rozpočtovaných částek ve stejném poměru, v jakém lze rozumně očekávat nárůst příjmů komory.
Případně se za rozpočtové provizorium považuje řízení finančního hospodaření komory po dobu, než
dojde ke schválení rozpočtu, rozpočtem na předchozí rozpočtový rok (dle profesních předpisů České
advokátní komory, Komory patentových zástupců, Komory auditorů ČR a České lékařské komory).
Komory velmi často obsahují povinnost ověřit řádnou i mimořádnou účetní závěrku auditorem.
Zatímco některé komory se k této povinnosti dále nevyjadřují, lze nalézt i podrobnou úpravu této
problematiky. Např. Statut Komory auditorů České republiky obsahuje i proces výběru auditora a jeho
náhradníka a uvádí orgán, který je volí, a to s vymezením doby, na kterou jsou voleni. Statut obsahuje
ve svém § 10 odst. 3 i omezující ustanovení, dle kterého auditorem účetní závěrky komory nemůže být
fyzická osoba, která je v době jmenování sněmem či v období, jehož účetní závěrka má být ověřena,
členem volených orgánů komory. V případě, že auditor zvolený sněmem ztratí auditorské oprávnění
před konáním dalšího sněmu, jmenuje výkonný výbor auditorem účetní závěrky komory náhradníka
zvoleného posledním sněmem (§ 10 odst. 5). V případě, že náhradník zvolený sněmem ztratí
auditorské oprávnění před konáním dalšího sněmu, jmenuje auditora účetní závěrky komory výkonný
výbor, a to na období do konání dalšího sněmu (§ 10 odst. 6).
Ještě přesnější vymezení lze nalézt v Organizačním, jednacím a volebním řádu České komory
architektů. Upraven je jak proces ověřování roční účetní závěrky, tak rovněž povinnost údaje z účetní
závěrky zveřejnit v Bulletinu. Vedle roční účetní závěrky je zakotvena i povinnost zpracování
zjednodušené čtvrtletní bilance poskytující základní informace o aktuální majetkové a finanční situaci
komory a o účinnosti a účelnosti jejího hospodaření v uplynulém kalendářním čtvrtletí. I tato
zjednodušená čtvrtletní bilance podléhá přezkoumání dozorčí radou. O důrazu, který tato komora klade
na své hospodaření, svědčí i ta skutečnost, že představenstvo, popřípadě z jeho pověření ředitel
kanceláře, je povinen zajišťovat v souladu s platnou účetní metodikou i zpracování měsíčního účetního
výkazu hospodaření komory, který poskytuje základní informace o aktuální majetkové a finanční situaci
komory a o účinnosti a účelnosti jejího hospodaření v uplynulém měsíci. Dozorčí rada si navíc může
vyžádat předložení měsíčních účetních výkazů hospodaření jednotlivě k prozkoumání (§ 4 odst. 7).
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Ačkoliv lze tedy stavovské předpisy České advokátní komory a Exekutorské komory ČR
pokládat za jakési „návody“ pro zpracování profesních předpisů jiných komor, k účetní závěrce se oba
tyto předpisy dále nevyjadřují. Daleko přesnější úpravu lze nalézt v Organizačním, jednacím a volebním
řádu České komory architektů, který se v této části jeví vhodnější, a to zejména z toho důvodu, že
komory hospodaří s veřejným majetkem a informování svých členů je tedy z tohoto ohledu nadmíru
žádoucí.
Exekutorská komora ČR ve svém stavovském předpise obsahuje povinné zveřejňování pouze
rozhodujících údajů řádné účetní závěrky, včetně výroku auditora, což zajišťuje prezidium. Tyto údaje
mají být dle ustanovení § 54 Organizačního řádu zveřejněny na internetových stránkách komory, a to
bez zbytečného odkladu po ukončení auditu, nejpozději však do 30. září následujícího roku.
Finanční řád České lékařské komory vyžaduje ověření auditorem řádnou i mimořádnou účetní
závěrku. Účelné se jeví rovněž stanovení povinnosti zveřejnit v časopisu České lékařské komory a na
internetu do konce měsíce září každého roku hlavní údaje účetní závěrky předchozího kalendářního
roku, zprávu o hospodaření s majetkem komory v předchozím kalendářním roce, údaje o stavu majetku
komory k 31. prosinci předchozího kalendářního roku a výrok auditora o ověření účetní závěrky
hospodaření centrální kanceláře České lékařské komory předchozího kalendářního roku (§ 2a).
Finanční řád k těmto údajům dále uvádí, že hlavní údaje účetní závěrky a zpráva o hospodaření
s majetkem komory v předchozím kalendářním roce musí být na internetu zveřejněny po dobu alespoň
pěti let. Ačkoliv zveřejnění těchto údajů se jeví jako vhodné s ohledem na skutečnost, že profesní
komory hospodaří s veřejným majetkem, domnívám se, že dikce „zveřejní na internetu“ není zcela
přesné. De lege ferenda lze doporučit uveřejňovat veškeré informace o hospodaření v příslušném
věstníku, tak jak to činí např. Česká advokátní komora. I když je věstník rozesílán všem členům,
veřejnost se s jeho zněním může seznámit rovněž na oficiálních webových stránkách komory. Česká
advokátní komora tak vhodným způsobem stanoví i oznamování výsledku hospodaření. Dle čl. 70
Organizačního řádu uveřejní předseda komory ve Věstníku nejpozději do konce měsíce září každého
roku hlavní údaje účetní závěrky předchozího kalendářního roku, zprávu o hospodaření s majetkem
komory v předchozím kalendářním roce, údaje o stavu majetku komory k 31. prosinci předchozího
kalendářního roku a výrok auditora o ověření účetní závěrky předchozího kalendářního roku. Tato
úprava by mohla být doporučena i pro oznamování výsledků hospodaření ostatních profesních komor.
5

ZÁVĚR

Jak již bylo zmíněno, zájmová samospráva je ve srovnání se samosprávou územní podstatně
méně propracovaná a nevyznačuje se srovnatelným zájmem právních teoretiků. Dle mého názoru je
tedy žádoucí a potřebné začít se tomuto tématu věnovat podrobněji a poukázat na některé nedostatky,
které se v úpravě objevují. Ačkoliv by těžiště právní úpravy mělo spočívat ve vnitřních předpisech, které
by měly konkretizovat obecná právní pravidla, normotvorba těchto subjektů je mnohdy nedostatečná a
nevykazuje srovnatelnou úroveň (zejména s ohledem na hospodaření se svým majetkem). Sama
skutečnost, že komory hospodaří s veřejným majetkem, by měla vést k vytvoření a přijetí takového
vnitřního předpisu, který by uceleně, vedle podrobnější úpravy jednání orgánů komory
v majetkoprávních věcech, dostatečně upravil rovněž pravidla hospodaření a nakládání s majetkem
10
komory a odpovídající odpovědnostní a kontrolní mechanismus v této oblasti.
Z posouzení stavovských předpisů vztahujících se k hospodaření vyplynula nejednotná úroveň
normotvorby profesních komor v této oblasti. Po drobných úpravách a doplněních se jeví jako
ucházející stavovské předpisy České advokátní komory a Exekutorské komory ČR. Tyto předpisy
obsahují totiž jak obecně jednání jménem komory, finanční hospodaření se zaměřením na proces
schvalování rozpočtu a rozpočtové provizorium, podrobnou úpravu rozhodování při hospodaření
s majetkem komory, jakož i otázku vedení účetnictví a kontrolního mechanismu. Na druhou stranu se
však stavovské předpisy obou zmíněných komor blíže nevyjadřují k účetní závěrce, ačkoliv vzhledem
k tomu, že všechny komory hospodaří s veřejným majetkem, je poskytování informací svým členům
velmi žádoucí. V tomto směru lze vyzdvihnout část profesního předpisu České komory architektů, který
upravuje nejen proces ověřování roční účetní závěrky a jejího zveřejnění, ale vymezuje rovněž
povinnost zpracování zjednodušené čtvrtletní bilance, která podává základní informace o aktuální
majetkové a finanční situaci komory a procesu jejího hospodaření v uplynulém kalendářním čtvrtletí.
Navíc představenstvo komory zajišťuje i zpracování měsíčního účetního výkazu hospodaření komory,
což svědčí o významu, který komora klade na účinnost a účelnost jejího hospodaření.
Za velmi podstatné považuji zejména zveřejňování zprávy o hospodaření a hlavních údajů
účetní závěrky. Jako žádoucí se jeví postup těch komor, které tyto údaje povinně zveřejňují ve svém
10

HAVLAN, P., NEUMANNOVÁ. H. K profesním komorám jako subjektům vlastnického a jiných majetkových práv, s. 10-11.
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věstníku či obdobném bulletinu. Takový dokument, který by mohl být v rámci úspor veden pouze
elektronicky, by zaručil větší informovanost členů komor o prostředcích, s nimiž komora hospodaří.
V současné době jsme bohužel svědky toho, že kromě několika komor tyto informace zveřejněny
nejsou vůbec, případně stavovský předpis obsahuje povinnost zveřejnit tyto údaje „na internetu“, což je
velmi nepřesné a v řadě případů i obtížně dohledatelné. De lege ferenda by bylo vhodné uveřejňovat
informace týkající se hospodaření v příslušném věstníku vydávaném komoru.
Vzhledem k tomu, že některé komory vykazují nedostatečnou úroveň úpravy hospodaření ve
svých předpisech, lze se de lege ferenda zabývat zpracováním metodiky, která by obsahovala
doporučení, jak v souvislosti s úpravou hospodaření profesních komor, a to při plném vědomí jejich
samosprávného a autonomního postavení, postupovat. Domnívám se, že zvláště komory sdružující
„neprávnická“ povolání by mohla tuto metodiku uvítat.
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MIESTNE ORGÁNY ŠTÁTNEJ SPRÁVY – ŠPECIALIZOVANÁ
PÔSOBNOSŤ ALEBO VŠEOBECNÁ PÔSOBNOSŤ?1
Martin Dufala
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Príspevok sa zoberá miestnou štátnou správnou, a to hlavne pôsobnosťou miestnych
orgánov štátnej správy. Autor porovnáva systém miestnych orgánov štátnej správy so všeobecnou
pôsobnosťou a systém miestnych orgánov štátnej správy so špecializovanou pôsobnosťou. Usiluje sa
poukázať na pozitíva ale aj negatíva oboch systémov fungovania miestnych orgánov štátnej správy
berúc do úvahy aj dostupnosť pre bežného občana.
Kľúčové slová: miestna štátna správa, všeobecná pôsobnosť, špecializovaná pôsobnosť
Abstract: The article deals with the local state administration, mainly with the competence of local
states administration bodies. The author tries to compare system of local states administration bodies
which have general competence and system of local states administration bodies which have
specialized competence. He tries to refer on positive sites and also negative sites of both systems
taking into account the availability of the ordinary citizen.
Key words: local state administration, general competence, specialized competence

1

ÚVOD

Vo verejnej správe v Slovenskej republike majú svoju nezastupiteľnú úlohu miestne orgány
štátnej správy. Práve s nimi prichádza najčastejšie občan do kontaktu a vo veľkej miere tak plnia mnohé
úlohy pri výkone verejnej správy. Preto je na tejto úrovni verejnej správy obzvlášť dôležité, aby tento
systém orgánov bol usporiadaný čo najprehľadnejšie, pôsobil čo najefektívnejšie a zároveň by mal byť
čo najprístupnejší tým, ktorí s ním prichádzajú do styku, teda občanom.
V tomto príspevku by som sa pokúsil analyzovať dva modely alebo spôsoby usporiadania
systému orgánov miestnej štátnej správy v Slovenskej republike. Prvý model orgánov štátnej správy na
miestnej úrovni je označovaný ako miestne orgány štátnej správy so všeobecnou pôsobnosťou alebo aj
integrovaný systém. Druhý model je označovaný ako miestne orgány štátnej správy so špecializovanou
pôsobnosťou, prípadne ako systém rezortného riadenia.
Ak by sme chceli zhodnotiť a porovnať tieto dva systémy z pohľadu občana, zjednodušene by
mohlo porovnanie vyzerať nasledovne. Systém miestnych orgánov štátnej správy so všeobecnou
pôsobnosťou môže na základe laického pohľadu občana pôsobiť priaznivejšie – občan prichádza do
styku s jedným úradom, všetky potrebné záležitosti „vybaví“ na jednom mieste a nie je nútený navštíviť
viacero úradov. Pri miestnych orgánoch štátnej správy so špecializovanou pôsobnosťou sa môže občan
pri vybavovaní rôznej agendy stretnúť v lepšom prípade s tým, že tieto orgány nesídlia na jednom
mieste, resp. v jednej budove, ale v rôznych budovách, v horšom prípade zistí, že niektoré z orgánov sa
v jeho okresnom meste nachádzajú, ale za inými musí vycestovať dokonca do iných miest.
Samozrejme, nič nie je len čierne alebo biele, obidva systémy sú budované na určitých
princípoch a na základe určitých pravidiel. Preto sa v ďalšej časti pokúsim zanalyzovať obidva modely,
porovnať ich a zhodnotiť ich výhody prípadne nevýhody pri zvolení toho ktorého modelu na úrovni
miestnych orgánov štátnej správy.
2

VZNIK A VÝVOJ PRÁVNEJ ÚPRAVY

2.1

Miestne orgány štátnej správy so všeobecnou pôsobnosťou
Systém miestnych orgánov štátnej správy so všeobecnou pôsobnosťou bol zavedený prijatím
zákona č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
Pre úplnosť je potrebné uviesť, že pred zavedením tejto právnej úpravy vykonávali štátnu správu
2
na miestnej úrovni okresné úrady a obvodné úrady . Okresné úrady a obvodné úrady boli označované
1
Tento článok bol vypracovaný s podporou projektu „Právna úprava správneho súdnictva v Slovenskej republike“
podporeného Agentúrou na podporu výskumu a vývoja, číslo projektu APVV-0448-10.
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ako orgány miestnej štátnej správy so všeobecnou pôsobnosťou. Okrem nich boli osobitnými predpismi
zriadené aj špecializované miestne orgány štátnej správy, ktorými boli okresné úrady životného
prostredia a obvodné úrady životného prostredia, oblastné lesné úrady a lesné úrady, okresné
veterinárne správy, pozemkové úrady, školské správy, katastrálne úrady, okresné správy Zboru
požiarnej ochrany a obvodné správy Zboru požiarnej ochrany.
Takéto usporiadanie platilo do roku 1996, keď boli prijatím novej právnej úpravy zrušené
okresné úrady, obvodné úrady a špecializované miestne orgány štátnej správy. Na výkon miestnej
štátnej správy sa zriadili krajské úrady a okresné úrady. Iným orgánom štátnej správy, obciam alebo
iným právnickým osobám mohol výkon miestnej štátnej správy zveriť len osobitný zákon. Územným
obvodom krajského úradu bol kraj a územným obvodom okresného úradu bol okres, ktoré boli novými
správnymi celkami v Slovenskej republike, ustanovené zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.
221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky. Pôsobnosť krajských úradov
a okresných úradov bola ustanovená v spomínanom zákone Národnej rady Slovenskej republiky č.
222/1996 Z. z. a takisto v osobitných predpisoch. Pôsobnosť okresného úradu vyjadrovala generálna
klauzula, podľa ktorej okresný úrad vykonával štátnu správu na jednotlivých úsekoch, ak jej výkon
zákon nezveril krajskému úradu, inému orgánu štátnej správy, obci alebo inej právnickej osobe. Výkon
štátnej správy zrušených špecializovaných miestnych orgánov štátnej správy bol zverený krajským
úradom a okresným úradom. Touto právnou úpravou nastal prechod z dvojstupňového riadenia štátnej
správy na trojstupňové riadenie štátnej správy na úrovni ústredný orgán štátnej správy – krajský úrad –
okresný úrad. Táto zmena je označovaná aj ako prechod z rezortného riadenia na integrované riadenie
3
miestnej štátnej správy na úrovni krajov a okresov.
Okrem okresných úradov a krajských úradov mohli byť vytvorené aj ďalšie pracoviská. Zákon
totiž umožňoval krajským úradom zriadiť na výkon štátnej správy stále alebo dočasné pracovisko
okresného úradu aj mimo sídla okresného úradu. Ako dôvodu zriadenia takýchto pracovísk sa uvádzal
verejný záujem, najmä na priblíženie štátnej správy občanom. Krajský úrad zároveň určil obce patriace
4
do pôsobnosti stáleho alebo dočasného pracoviska okresného úradu.
Systém miestnych orgánov štátnej správy so všeobecnou pôsobnosťou vydržal niekoľko rokov,
avšak začal byť považovaný za prekonaný. Začali sa pripravovať zmeny usporiadania a fungovania
verejnej správy a tie sa mali dotknúť aj miestnej štátnej správy. Vláda Slovenskej republiky v roku 2000
5
schválila materiál nazvaný „Koncepcia decentralizácie a modernizácie verejnej správy“ . Verejná správa
mala byť decentralizovaná z hľadiska kompetencií ako aj z hľadiska verejných financií, navrhovala sa
zmena organizácie verejnej správy a aj zmena územného a správneho usporiadania Slovenskej
republiky a mala nasledovať modernizácia verejnej správy spočívajúca okrem iného napríklad aj
v informatizácia verejnej správy.
Ďalším krokom pri prijímaní zmien bola zmena legislatívy. Prijatím zákona č. 302/2001 Z. z. o
samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) bola vytvorená druhá úroveň
územnej samosprávy, čo malo vplyv na sústavu orgánov miestnej štátnej správy. Nasledovalo totiž
prijatie zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a
na vyššie územné celky. Týmto zákonom „prešlo v piatich etapách (2002-2004) z ministerstiev,
6
z krajských úradov a z okresných úradov takmer štyristo pôsobností na obce a samosprávne kraje.“ Na
obce a samosprávne kraje prešli kompetencie napríklad v oblasti pozemných komunikácií, vedenia
matrík, sociálnej pomoci, územného plánovania a stavebného poriadku, ochrany prírody, školstva,
telesnej kultúry, zdravotníctva. V tomto zákone bolo zároveň prijaté pravidlo o tom, čo patrí do
samosprávnej pôsobnosti a čo je výkon štátnej správy. Podľa prijatej zásady platilo a stále platí, že ak
zákon pri úprave pôsobnosti obce alebo vyššieho územného celku (samosprávneho kraja)
neustanovuje, že ide o prenesený výkon pôsobnosti štátnej správy, platí, že ide o výkon samosprávnej
7
pôsobnosti obce alebo vyššieho územného celku (samosprávneho kraja).
V ďalšej fáze prípravy zmien vláda Slovenskej republiky schválila na svojom zasadnutí v máji
2003 koncepčný materiál „Koncepcia usporiadania miestnej štátnej správy“, ktorý bol označený ako
východisko a podklady na legislatívne zabezpečenie zmeny organizácie miestnej štátnej správy s
8
účinnosťou od 1. januára 2004. V uznesení vlády Slovenskej republiky, ktorým bola koncepcia
schválená, dostali príslušní ministri za úlohu pripraviť, vypracovať a predložiť na rokovanie vlády návrhy
zákonov vo svojej odvetvovej pôsobnosti v súlade s pripravovanou zmenou, v ktorých sa určia orgány
miestnej štátnej správy na vykonávanie štátnej správy na úsekoch, ktoré sú v pôsobnosti terajších
2

§ 1 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 472/1990 Zb. o organizácii miestnej štátnej správy.
NIŽŇANSKÝ, V.: Decentralizácia na Slovensku. Bilancia nekonečného príbehu 1995-2005. Bratislava: Úrad vlády Slovenskej
republiky, 2005, s. 40.
4
Bližčie pozri § 2 ods. 2 zákona č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5
Tento materiál bol schválený na zasadnutí vlády Slovenskej republiky uznesením č. 230 zo dňa 11.4.2000.
6
MACHAJOVÁ, J. a kol.: Všeobecné správne právo. 3. aktualizované vydanie. Žilina: Eurokódex, 2009, s. 113.
7
§ 4 ods. 2 zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky.
8
Koncepcia bola schválená na zasadnutí vlády Slovenskej republiky uznesením č. 371 zo dňa 14.5.2003.
3
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krajských úradov a okresných úradov. Ďalej mali za úlohu vymedziť prechod pôsobností z krajských
úradov a okresných úradov na obce a na vyššie územné celky. Minister vnútra mal v spolupráci
s príslušnými ministrami a prednostami krajských úradov vypracovať zásady transformácie
informačného systému miestnej štátnej správy na orgány špecializovanej miestnej štátnej správy. Na
základe tohto schváleného materiálu mali byť zákony pripravené tak, že dezintegrovali dovtedajšiu
integrovanú miestnu štátnu správu a vytvorili špecializovanú miestnu štátnu správu.
2.2

Miestne orgány štátnej správy so špecializovanou pôsobnosťou
Na vytvorenie miestnych orgánov štátnej správy so špecializovanou pôsobnosťou bolo potrebné
schváliť alebo novelizovať viacero zákon, a to podľa jednotlivých úsekov verejnej správy. Za všetky
spomeniem napríklad schválenie zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý určoval, kto vykonával štátnu správu na
úseku škôl a školských zariadení, pričom išlo samozrejme o základné a stredné školy a k nim patriace
školské zariadenia. Pôsobnosť jednotlivých špecializovaných orgánov miestnej štátnej správy bola teda
upravená vo viacerých predpisoch a tieto orgány netvorili integrovanú miestnu štátnu správu ale
miestna štátna správa bola budovaná na odvetvovom princípe.
Dôležitou legislatívnou zmenou bolo schválenie zákona č. 515/2003 Z. z. o krajských úradoch a
obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento zákon zrušil článok I zákona č.
9
222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov , a tým
zrušil okresné úrady ako miestne orgány štátnej správy. Miestnymi orgánmi štátnej správy sa stali
krajské úrady a obvodné úrady. Štátnu správu však vykonávali len na zákonom určených úsekoch:
na úseku všeobecnej vnútornej správy,
na úseku živnostenského podnikania,
vo veciach civilnej ochrany,
v oblasti riadenia štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu.
Územným obvodom krajského úradu bol naďalej kraj. Keďže podľa právnej úpravy bolo
zriadených 50 obvodných úradov, ich územný obvod nezodpovedal územným obvodom okresov, ale
sídla a územné obvody obvodných úradov boli uvedené v prílohe zákona. Pôsobnosť krajských úradov
a obvodných úradov na úsekoch štátnej správy bola ustanovená v osobitných predpisoch. Od tejto
zmeny právnej úpravy „sa teda miestna štátna správa z hľadiska jej organizácie nečlení na správu so
všeobecnou pôsobnosťou (integrovanú správu) a na správu so špecializovanou pôsobnosťou, pretože
10
všetky miestne orgány štátnej správy sa kreujú ako špecializované orgány“ . Objavujú sa však aj
11
názory, obvodné úrady a krajské úrady (tieto boli už medzitým zrušené) môžu byť považované za
miestne orgány štátnej správy so všeobecnou pôsobnosťou, ale túto polemiku nepovažujem sa natoľko
dôležitú, aby vplývala na výkon štátnej správy na miestnej úrovni.
3

VŠEOBECNÁ PÔSOBNOSŤ VERSUS ŠPECIALIZOVANÁ PÔSOBNOSŤ

V tejto časti sa pokúsim poukázať na niektoré pozitíva a aj negatíva oboch systémov fungovania
miestnych orgánov štátnej správy. Oba systémy fungovali alebo fungujú v rôznych podobách
v Slovenskej republike už viac rokov, čiže je možné pokúsiť sa o zhodnotenie ich prínosov a nevýhod.
Pokiaľ ide o systém orgánov miestnej štátnej správy so všeobecnou pôsobnosťou, ich
nespornou výhodou z hľadiska potrieb občana bolo to, že vykonávali štátnu správu na viacerých
úsekoch. Z pohľadu občana bola ich agenda značne široká a ten ju potom mohol vybaviť na jednom
úrade. Aj z hľadiska ich umiestnenia v každom okresnom meste bolo výhodou, že občan vedel, že
v každom okresnom meste je okresný úrad, ktorý mu poskytuje svoje služby.
Samozrejme pri tomto argumente je potrebné zohľadniť aj územné a správne usporiadanie
Slovenskej republiky, ktoré bolo rovnako ako integrovaný systém miestnych orgánov štátnej správy
nanovo upravené v roku 1996. Vytvorenie modelu s ôsmymi krajmi a 79 okresmi nebolo vnímané
všetkými zainteresovanými pozitívne. Podľa viacerých názorov bol počet vytvorených okresov príliš
vysoký a nezohľadňoval historický vývoj týchto území. Personálne obsadenie všetkých okresných
úradov a krajských úradov na postoch ich vedúcich pracovníkov, akými boli prednostovia, ich
zástupcovia a vedúci jednotlivých organizačných zložiek, vyžadovalo veľké množstvo riadiacich

9

Už zo samotného názvu zákona č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
vyplýva, že vo svojich ďalších článkoch novelizoval aj iné právne predpisy, preto zákon č. 515/2003 Z. z. o krajských úradoch a
obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zrušil len článok I.
10
MACHAJOVÁ, J. a kol.: Všeobecné správne právo. 3. aktualizované vydanie. Bratislava: Eurokódex, 2009, s. 106.
11
Krajské úrady boli zrušené zákonom č. 254/2007 Z. z. o zrušení krajských úradov a o zmene a doplnení zákona č. 515/2003 Z. z. o
krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej
republiky č. 263/2006 Z. z. a ich pôsobnosť prešla na obvodné úrady a ministerstvá podľa osobitných zákonov.
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12

pracovníkov, čo vzhľadom na obmedzenie celkového počtu zamestnancov v štátnej správe
znamenalo menej pracovníkov na odborných miestach. Ako ďalšie negatívum sa spomínalo rozdelenie
zodpovednosti pri výkone miestnej štátnej správy medzi ministerstvo vnútra, ministerstvo financií
(keďže krajské úrady boli financované zo samostatnej kapitoly štátneho rozpočtu) a ďalšie ministerstvá,
ktoré mali na starosti jednotlivé úseky verejnej správy
. Odborné riadenie úradov mali teda na
starosti jednotlivé ministerstvá podľa spravovaných úsekov, finančné zabezpečenie a rozpočty úradov
prostredníctvom štátneho rozpočtu ovplyvňovalo ministerstvo financií a personálne záležitosti riešilo
ministerstvo vnútra. Pri takomto rozdelení zodpovednosti mohli vznikať problémy pri zabezpečovaní
jednotného výkonu miestnej štátnej správy.
Na základe týchto ale aj ďalších dôvodov, pristúpila vláda Slovenskej republiky po roku 1998
k príprave zmien systému a organizácie miestnej štátnej správy. Aj v odbornej literatúre bol systém
orgánov miestnej štátnej správy považovaný za prekonaný a dovtedajšia organizačná štruktúra
miestnej štátnej správy bola hodnotená ako „zložitá a administratívne náročná a nezodpovedajúca
13
moderným požiadavkám efektívneho a racionálneho usporiadania verejnej správy“ . V už spomínanom
materiáli „Koncepcia decentralizácie a modernizácie verejnej správy“ schválenom vládou Slovenskej
republiky v apríli roku 2000 bol navrhnutý model usporiadania miestnej štátnej správy. Primárne tento
dokument riešil decentralizáciu verejnej správy v Slovenskej republike, čo sa však zákonite významne
dotklo aj miestnej štátnej správy.
Podľa tejto koncepcie štátnu správu mali zabezpečovať ministerstvá a ostatné ústredné orgány
štátnej správy a miestna štátna správa. Miestna štátna správa mala byť reprezentovaná úradom
všeobecnej štátnej správy na úrovni vyššieho územného celku (s tým, že tento materiál počítal
s alternatívou 12 vyšších územných celkov) a orgánmi špecializovanej štátnej správy. V prípadoch, ak
by to bolo z hľadiska poskytovania služby pre občana výhodnejšie, úlohy štátu by zabezpečovali orgány
samosprávy ako tzv. prenesené kompetencie zo štátnej správy na samosprávu, (napr.: matrika,
evidencia obyvateľstva, vydávanie osobných dokladov...). Na úrovni vyššieho územného celku sa
počítalo so symetriou usporiadania orgánov samosprávy vyššieho územného celku a úradu všeobecnej
14
štátnej správy, ktoré by pôsobili v rovnakých územných celkoch.
Ako môžeme vidieť z terajšieho usporiadania miestnej štátnej správy, k uvedeným zmenám
nedošlo, resp. boli prijaté len niektoré z plánovaných zmien. Môžeme sa iba domnievať, prečo niektoré
zmeny urobené boli a iné zase nie. Pravdepodobne to súvisí aj s tým, že nielen miestna štátna správa,
ale celkovo verejná správa sa v rámci decentralizácie „vyformovala“ do iného modelu a ďalšie kroky ako
napríklad vytvorenie len jedného úradu všeobecnej štátnej správy na úrovni VÚC, prenesenie výkonu
štátnej správy na ďalších úsekoch na orgány územnej samosprávy a s tým súvisiace vytvorenie
orgánov špecializovanej miestnej štátnej správy, neboli uskutočnené.
4

PRESKÚMAVANIE ROZHODNUTÍ A ORGANIZÁCIA MIESTNEJ ŠTÁTNEJ SPRÁVY

Organizácia miestnej štátnej správy by nemala mať z hľadiska správneho súdnictva významný
vplyv na preskúmavanie rozhodnutí orgánov verejnej správy. V zásade nie je z tohto hľadiska dôležité,
či ide pri preskúmavaní súdom o rozhodnutie miestneho orgánu štátnej správy so všeobecnou
pôsobnosťou alebo miestneho orgánu štátnej správy so špecializovanou pôsobnosťou, či dokonca
o rozhodnutie orgánu územnej samosprávy pri prenesenom výkone štátnej správy.
Bez ohľadu na to, aký orgán rozhodnutie vydal, možnosť súdneho prieskumu rozhodnutí
orgánov verejnej správy ostáva nedotknutá, keďže „správnom súdnictve preskúmavajú súdy zákonnosť
rozhodnutí a postupov orgánov štátnej správy, orgánov územnej samosprávy, ako aj orgánov
záujmovej samosprávy a ďalších právnických osôb, ako aj fyzických osôb, pokiaľ im zákon zveruje
15
rozhodovanie o právach a povinnostiach fyzických a právnických osôb v oblasti verejnej správy“ .
5

ZÁVER

Je ťažké na takomto priestore zaujať jednoznačné stanovisko a povedať, ktorý
z porovnávaných systémov usporiadania miestnej štátnej správy je lepší alebo horší. V oboch je možné
nájsť negatívne aj pozitívne prvky, preto možno prichádza do úvahy aj možnosť vytvoriť akýsi prienik
oboch systémov s odstránením nedostatkov a negatív a využitím tých aspektov, ktoré sa javia
pozitívne.
12
V roku 1996 bol vládou odsúhlasený maximálny počet pracovníkov miestnej štátnej správe v počte 20 000 pracovníkov. Bližšie
pozri napr. NIŽŇANSKÝ, V.: Decentralizácia na Slovensku. Bilancia nekonečného príbehu 1995-2005. Bratislava: Úrad vlády
Slovenskej republiky, 2005, s. 267.
13
ŠKULTÉTY, P. a kol.: Správne právo hmotné. Všeobecná časť. Bratislava: Vydavateľské oddelenie Právnickej fakulty UK, 2004, s.
54.
14
Bližšie pozri dokument „Koncepcia decentralizácie a modernizácie verejnej správy“, s. 51 a nasl.
15
§ 244 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku.
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Usporiadanie a organizácia miestnej štátnej správy má význam aj z pohľadu občanov, nie je
však rozhodujúca. Pre občana je dôležité, aby boli úrady k nemu čo najbližšie, agenda vybavená v čo
najkratšom čase, aby sa tam nemusel zbytočne vracať a aby si od neho prípadne opätovne nezisťovali
tie isté údaje a pod. Do úvahy je potrebné brať aj územné a správne usporiadanie Slovenskej republiky,
aby občan pri kontakte s orgánmi verejnej správy mal jasnú predstavu o tom, na ktorý orgán sa má
v prípade potreby obrátiť. Viaceré z vyššie spomenutých opatrení je možné dosiahnuť v zásade aj pri
miestnych orgánoch štátnej správy so všeobecnou pôsobnosťou ako aj špecializovanou pôsobnosťou.
Jednou z možností, ktorú už vyslovili aj predstavitelia vládnej moci, je umiestnenie viacerých,
ideálnejšie všetkých, orgánov miestnej štátnej správy v jednom meste alebo obci do jednej budovy. To
umožní styk občanov s orgánmi „pod jednou strechou“ a vybavenie alebo aspoň prvý kontakt s úradmi
na jednom mieste. Nebolo by to úplne možné pri všetkých špecializovaných orgánoch miestnej štátnej
správy napríklad v každom okresnom meste, keďže ich štruktúra na miestnej úrovni je rôzna, ale určite
by stál za zváženie model, že všetky miestne orgány štátnej správy, ktoré sídlia v danom okresnom
meste, vrátane rôznych vysunutých a detašovaných pracovísk, by mohli sídliť v jednej budove. Na
škodu by nebolo ani to, ak by to mohlo byť v jednej budove s orgánmi územnej samosprávy, ktoré
vykonávajú nielen originálnu pôsobnosť, ale aj prenesený výkon štátnej správy.
Ďalšou možnosťou, ktorá by mohla prispieť k lepšej dostupnosti služieb poskytovaných
orgánmi verejnej správy pre občana, je vytvorenie jednotných kontaktných miest. Takýto systém už
16
čiastočne existuje na obvodných úradoch pri agende, ktorá sa týka živnostenského podnikania . Preto
je možné systém jednotných kontaktným miest rozšíriť aj o agendu, ktorú v súčasnosti vykonávajú iné
miestne orgány štátnej správy, dokonca i o agendu, ktorá patrí do pôsobnosti orgánov územnej
samosprávy. V praxi by to mohlo vyzerať tak, že jednotné kontaktné miesto by bolo vytvorené v každom
okresnom meste, aby sme brali do úvahy aj územné a správne usporiadanie Slovenskej republiky.
V príslušnom okresnom meste by nebol vytvorený systém x kontaktným miest, ale len jedno kontaktné
miesto spoločné pre všetky miestne orgány štátnej správy, prípadne aj pre orgány územnej
samosprávy.
Ak by som môj príspevok chcel uzavrieť zhodnotením dnešného modelu a usporiadania
miestnej štátnej správy, tak v súlade s názorom viacerých autorov považujúcich model miestnej štátnej
správy so všeobecnou pôsobnosťou za prekonaný, mohol by som povedať, že reforma verejnej správy
sa dotkla aj miestnej štátnej správy, ale vzhľadom na prijaté koncepčné materiály, z ktorých sa pri
presadzovaní reformy malo vychádzať, pôsobí dnešná organizácia miestnej štátnej správy ako
zasiahnutá reformou len čiastočne, prípadne sa javí ako keby plánovaná reforma nebola ukončená. Je
to možno spôsobené aj tým, že všetky zmeny nie je možné urobiť naraz a je to potrebné rozdeliť do
viacerých postupných krokov, prípadne ďalšie kroky zmien mohol zabrzdiť aj nedostatok finančných
prostriedkov, ktoré si určite zmena organizačnej štruktúry miestnej štátnej správy vyžaduje. Avšak
považujem za dôležité začatú zmenu dotiahnuť dokonca tak, aby systém a usporiadanie miestnej
štátnej správy tvorilo koncepčný, dokončený a efektívne fungujúci systém.
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Jednotné kontaktné miesta boli ustanovené zákonom č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a doplnení niektorých
zákonov, pričom podľa § 11 ods. 2 tohto zákona úlohy a príslušnosť jednotného kontaktného miesta upravuje osobitný predpis.
Týmto osobitným predpisom je zákon č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov.
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NORMOTVORBA OBCÍ A SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV1
Jozef Melich
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Článok sa venuje normotvornej činnosti územnej samosprávy z hľadiska pôvodnej
pôsobnosti samosprávy a taktiež z pohľadu prenesenej pôsobnosti štátnej správy na samosprávu.
Problematika je rozoberaná z pohľadu aktuálneho platného právneho stavu v Slovenskej republike.
Obciam ako základným „stavebným“ jednotkám územnej samosprávy je venovaná väčšia pozornosť,
pričom pri vyšších územných celkoch je rozoberaná hlavne stránka odchýlok a rôznosti právnych úprav
v porovnaní s právnou úpravou obcí.
Kľúčové slová: Obec, Samosprávny kraj, Všeobecne záväzné nariadenie, Samospráva, prenesený
výkon, prokurátor
Abstract: The article deals with municipal legislative activity in terms of the original scope of
government and also from the perspective of state administration delegated to local authorities. The
issue is discussed in terms of the current effective legislation in the Slovak Republic. Municipalities as
the basic "building" units of local government is given greater attention, while self-governing region is
discussed the main page of deviation and diversity of legislation in relation to municipal law.
Key words: municipality, self-governing region, generally binding regulation, local government,
transmitted power, prosecutor

1

ÚVOD

Tak ako aj v iných krajinách moderného demokratického usporiadania, tak aj v Slovenskej
republike máme vytvorený funkčný systém územnej samosprávy. Tento druh samosprávy má
nezastupiteľný význam v demokratickom usporiadaní spoločnosti a vo výkone regionálnej a miestnej
2
verejnej správy.
Právny základ územnej samosprávy je zakotvený už v samotnom zákone č. 460/1992 Zb.
Ústave Slovenskej republiky (ďalej aj Ústava, Ústava SR, Ústava Slovenskej republiky) čo nepochybne
3
vypovedá o jej vysokej dôležitosti. Konkrétne je táto úprava zakotvená v štvrtej hlave od článku 64 až
po článok 71. V rámci územnej samosprávy nachádzame nespočetné množstvo právnych predpisov,
ktoré sa dotýkajú tejto oblasti, pričom za základné zákony považujeme zákon č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení a zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov.
4
Základom územnej samosprávy je obec. Územnú samosprávu tvorí obec a vyšší územný celok.
Ako to vyplýva zo samotného názvu môjho článku, pozornosť bude sústredená na normotvornú
5
právomoc jednak obce a rovnako samosprávneho kraja . Pod pojmom samospráva treba rozumieť
výkon určitých, presne vymedzených úloh správy štátu samostatnými, štátom uznanými
verejnoprávnymi subjektmi. Miestna samospráva je vo svojej podstate organizujúca činnosť vo
špecificky výkonnom poňatí, rozšírená o oprávnenie tvorby samosprávnej moci, podzákonného
6
a nariaďovacieho charakteru. A keďže hovoríme o tvorbe samosprávnej moci v rovine podzákonnej
a nariaďovacej, dostávame sa priamo k samotnej normotvorbe. A keď hovoríme zatiaľ o pôvodnej
pôsobnosti samosprávy, nebude tu opomenutá ani časť normotvornej činnosti v rámci preneseného
výkonu štátnej správy na samosprávu.

1

Tento článok bol napísaný s podporou grantu udeleného Agentúrou na podporu výskumu a vývoja, číslo APVV – 0448-10 a je
súčasťou výskumnej úlohy.
HENDRYCH, D. a kol.: Správní právo: Obecná část. 5. rozš. vyd. Praha: C.H.Beck, 2003. 409 s. ISBN 80-7179-671-9.
3
„Územná samospráva“
4
Článok 64 Ústavy Slovenskej republiky
5
Samosprávny kraj a Vyšší územný celok sú totožné pojmy
6
ŠKULTÉTY, P. a kol.: Správne právo hmotné. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľské oddelenie Univerzity Komenského, 2005.17 s. ISBN
80-7160-205-1
2
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2

NORMOTVORBA OBCE

Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky; združuje
osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok
7
ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.
Úvodom do normotvornej činnosti obcí je nepochybne na prvom mieste predpis najvyššej
právnej sily a to Ústava Slovenskej republiky. Ak by sme v Ústave hľadali zmienku o možnosti obce
vydávať právny predpis, nebolo by to márne no ani uspokojujúce. Prvú zmienku, ktorá by sa dala
zaradiť do tejto kategórie nájdeme v článku 67, z ktorého vyplýva uskutočňovanie územnej samosprávy
aj orgánmi obce. Kľúčový bude ale článok 68, ktorý znie: „Vo veciach územnej samosprávy a na
zabezpečenie úloh vyplývajúcich pre samosprávu zo zákona môže obec a vyšší územný celok vydávať
všeobecne záväzné nariadenia.“ Avšak tieto ustanovenia nie sú jedinými a ani poslednými v texte
Ústavy, ktoré sa venujú danej problematike. Veľmi dôležitým je článok 71 Ústavy, v ktorom sú tiež
spomenuté všeobecne záväzné nariadenia, no v inom režime. Stretávame sa tu s tzv. preneseným
výkonom štátnej správy na samosprávu, kde už tu nachádzame striktné podmienky pre uskutočnenie
tohto druhu výkonu verejnej správy:
(1) Na obec a vyšší územný celok možno zákonom preniesť výkon určených úloh miestnej štátnej
správy. Náklady takto preneseného výkonu štátnej správy uhrádza štát.
(2) Pri výkone štátnej správy môže obec a vyšší územný celok vydávať v rámci svojej územnej
pôsobnosti na základe splnomocnenia v zákone a v jeho medziach všeobecne záväzné nariadenia.
Výkon štátnej správy prenesený na obec alebo na vyšší územný celok zákonom riadi a kontroluje vláda.
8
Podrobnosti ustanoví zákon.
Normotvorná činnosť obcí v sebe zahŕňa širokú problematiku nariaďovacej právomoci obcí,
pričom pod normotvorbou rozumieme určitú činnosť obce, spočívajúcu v tvorbe právnych noriem, v ich
zdokonaľovaní, riešení, príp. zmene. Normotvorná činnosť takto vystupuje ako jedna z najdôležitejších
9
právnych foriem činnosti obcí na Slovensku. Formulácia „podrobnosti ustanoví zákon“ prípadne
„podmienky ustanoví zákon“ dáva jasne najavo, že nasledujúca pozornosť bude sústredená na
zákonnú úpravu a to priamo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. V rámci znenia tohto zákona
a v súvislosti s rozoberanou problematikou je dôležitý § 6 v spojitosti s § 6a a § 6b. Normotvorba ako
taká je nevyhnutná v spoločnosti pre stabilnú reguláciu, systematizáciu verejných potrieb a o to viac je
potrebná v rámci územnej samosprávy, keďže každé jedno vydanie platného právneho predpisu
a následná účinnosť úzko súvisia s upravovanými pomermi (na podstatne menšom území). Ide vo
väčšine prípadov o bližší a rýchlejší stret upravujúceho právneho predpisu s regulovaným záujmom.
Ako je ale možné, že aj napriek obecnému statusu právnickej osoby, stojí za jej činnosťou štátne
donútenie? Toto je možné vďaka splnomocneniu na túto činnosť samotnou Ústavou a rovnako
zákonom.
Najzákladnejším predpokladom pre úspešnú realizáciu normotvorného procesu je dodržanie §6
ods. 1.: „...nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi,
zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a
ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.“ V druhom odseku nachádzame
ďalšiu podmienku úzko súvisiacu so spomínaným článkom 71 Ústavy, kde som spomínal prenesený
výkon štátnej správy. Rozdiel oproti predošlému odseku nie je len v tom, že sa jedná o spomínaný
prenesený výkon, ale podstatou je, že k okruhu vymedzených právnych predpisov sa pridávajú
nariadenia vlády, všeobecne záväzné predpisy ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej
správy, s ktorými toto všeobecne záväzné nariadenie nesmie byť v rozpore. Samozrejme musím
pripomenúť, že: Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydávať nariadenie len na
10
základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach.
Za tvorbou všeobecne záväzných nariadení (ďalej aj VZN) stojí, ako som už vyššie spomínal,
orgán obce a to konkrétne obligatórne tvorené obecné zastupiteľstvo. „Obecné zastupiteľstvo rozhoduje
11
o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené...uznášať sa na nariadeniach,...“ . Pred
rokovaním o návrhu VZN, musí byť tento návrh zverejnený a to aspoň 15 dní pred začatím rokovania.
Dňom vyvesenia tohto návrhu majú fyzické a taktiež právnické osoby možnosť uplatniť si pripomienku
k návrhu. Môžu navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu (doplnenie, zmenu, vypustenie alebo
spresnenie pôvodného textu). Keďže samotný normotvorný proces v rámci územnej samosprávy má
byť čo najviac precízny v reflektovaní verejných požiadaviek, je na pripomienky zakotvený v zákone
systém s ich vysporiadaním:
7

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení §1 ods. 1
Čl. 71 Ústavy Slovenskej republiky
SOTOLÁŘ, J.: Zákon o obecnom zriadení. Komentár. Košice: Sotac, s.r.o.,2003. 94 s., ISBN 80-968356-1-0
10
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení §6 ods. 2
11
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení §11 ods. 4, písm. g
8
9
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(6) Vyhodnotenie pripomienok uskutoční navrhovateľ nariadenia s príslušnou komisiou, ak je zriadená.
Vyhodnotenie obsahuje stručný obsah pripomienky, údaje o tom, kto predložil pripomienku, ktorým
pripomienkam sa vyhovelo alebo nevyhovelo a z akých dôvodov.
(7) Vyhodnotenie pripomienok sa musí predložiť poslancom v písomnej forme najneskôr tri dni pred
12
rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia.
Obecné zastupiteľstvo sa uznáša na nariadeniach len v prípade ak je toho schopné, to
znamená, že zákon tu stanovuje kvórum na prítomnú nadpolovičnú väčšinu všetkých poslancov
zastupiteľstva. Aby bolo nariadenie úspešne schválené, musí hlasovať „za“ trojpätinová väčšina
prítomných poslancov. Po úspešnom hlasovaní obecného zastupiteľstva za návrh, ako každý
všeobecný právny predpis aj nariadenia sa musia vyhlasovať zákonom predpísaným spôsobom.
Vyvesuje sa na úradnej po dobu najmenej 15 dní. Účinné je 15tym dňom od vyvesenia ak nie je
stanovený neskorší dátum účinnosti. Pre vyvesovanie návrhu nariadenia a vyhlasovanie nariadenia
platí zjednodušený režim v prípade živelnej pohromy alebo všeobecného ohrozenia. Starosta obce
podpisuje nariadenie do 10 dní od schválenia obecným zastupiteľstvom.
Na záver sa v tejto časti dostávame k §6a a §6b. Zákon tu bližšie rozvádza následky
rozhodnutia súdu odvodené od iniciatívnej činnosti samotného prokurátora v prípade nesúladu
všeobecne záväzného nariadenia so zákonom v rovine vecí týkajúcich sa územnej samosprávy
a taktiež v rovine plnení prenesených úloh štátnej správy, kde sa pridáva okrem nesúladu so zákonom
aj nesúlad s s nariadením vlády a všeobecne záväznými právnymi predpismi ministerstiev a ostatných
ústredných orgánov štátnej správy. V takomto prípade môže rozhodnutím súdu takéto VZN, jeho časť,
prípadne niektoré jeho ustanovenia stratiť účinnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
súdu. Dotknutá obec, ktorá vydala takéto VZN má povinnosť do 6 mesiacov od nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia súdu uviesť VZN do súladu. Ak tak neurobí, VZN prípadne jeho dotknutá
časť stratí po strate účinnosti aj platnosť. Obec má povinnosť takéto rozhodnutie súdu vyvesiť na
úradnej tabuli na 6 mesiacov. Obec musí zverejniť vyvesením aj uznesenie súdu, ktorým sa dočasne
pozastavila účinnosť VZN obce alebo samosprávneho kraja, jeho časti, prípadne niektorého jeho
ustanovenia a to až do času, kým nie je zrušené alebo nestratí platnosť.
3

ŠPECIFIKÁ NORMOTVORBY SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV

Doteraz sme hovorili o zákone č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení a teraz sa presunieme na
podstatne novší zákon č. 302/2001 Zb. o samospráve vyšších územných celkov. Prvá odlišnosť je
veľmi dôležitá a dotýka sa hlasovania o prijatí nariadenia. Kým v obecnom zastupiteľstve bola potrebná
na prijatie nariadenia trojpätinová väčšina prítomných poslancov, tu už je vyššia požiadavka stanovená
na trojpätinovú väčšinu všetkých poslancov zastupiteľstva samosprávneho kraja. Veľkú dôležitosť
rokovaní na pôde zastupiteľstva samosprávneho kraja reflektuje aj §11 ods. 8, kde: Ak na rokovaní
zastupiteľstva požiada o slovo prezident Slovenskej republiky, poslanec Národnej rady Slovenskej
republiky, člen vlády Slovenskej republiky alebo osoba splnomocnená vládou, zástupca iného štátneho
orgánu, starosta obce alebo primátor mesta, ktoré patria do územia samosprávneho kraja, slovo sa mu
udelí, zároveň je tu dovetok, že sa hlas môže udeliť aj inej osobe.
Ďalšia odlišnosť alebo skôr doplnenie voči obecnému zriadeniu spadá pod pripomienkový
13
proces v rámci schvalovania VZN. Hovorím o § 8 ods.8, kde fyzické osoby a právnické osoby
môžu zasielať spoločné pripomienky. Jedná sa o ... každú obsahovo totožnú pripomienku zaslanú
samostatne, ak je jej súčasťou splnomocnenie tej istej fyzickej osoby na zastupovanie
pripomienkujúcich osôb. Ak je pod spoločnou pripomienkou uvedených aspoň 200 osôb, splnomocnený
zástupca dostane slovo na samotnom rokovaní a to v trvaní aspoň 10 minút. Jedná v tomto prípade
o neporovnateľne väčšiu územnú rozlohu v rámci samosprávnych krajov, s čím súvisí aj náležitá
potreba väčšej informovanosti pre verejnosť. Preto samosprávny kraj zasiela bezodkladne a
bezodplatne jeden výtlačok nariadenia každej obci na svojom území. Obec zabezpečí, aby nariadenie
bolo prístupné každému, kto prejaví o nariadenie záujem.

Použitá literatúra:
HENDRYCH, D. a kol.: Správní právo: Obecná část. 5. rozš. vyd. Praha: C.H.Beck, 2003. ISBN 807179-671-9.
ŠKULTÉTY, P. a kol.: Správne právo hmotné. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľské oddelenie Univerzity
Komenského, 2005. ISBN 80-7160-205-1
SOTOLÁŘ, J.: Zákon o obecnom zriadení. Komentár. Košice: Sotac, s.r.o.,2003. ISBN 80-968356-1-0
12
13

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení §6 ods. 6 a ods. 7
Tieto osoby musia mať trvalý pobyt alebo sídlo na konkrétnom dotknutom území.

- 487 -

MACHAJOVÁ, J.; RUŽIČKA, Z.: Komentáre. 1. diel. Bratislava: Kódexpress, s.r.o., 2001. ISBN 80968644-0-8
Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov

Kontaktné údaje:
Mgr. Jozef Melich
jozef.melich@flaw.uniba.sk
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Šafárikovo námestie č. 6
810 00 Bratislava
Slovenská republika

- 488 -

ÚČASTNÍCTVO V SPRÁVNOM SÚDNICTVE
Denisa Slivová
Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta
Abstrakt: Príspevok pojednáva o aktívnej procesnej legitimácii v konaní o preskúmanie zákonnosti
rozhodnutia a postupu správneho orgánu podľa druhej hlavy piatej časti Občianskeho súdneho
poriadku. Zameriava sa na inštitút opomenutého účastníka a sumarizuje možné spôsoby rozhodovania
v súdnom konaní, pokiaľ žalobu podá takýto opomenutý účastník. Príspevok vychádza z aktuálnej
judikatúry správnych súdov.
Kľúčové slová: správne súdnictvo, aktívna procesná legitimácia, opomenutý účastník
Abstract: The article deals with the active process legitimation in proceeding to review the legality of
the procedure and decision of the defendant authority under Title II of Part Five of Civil Procedure. It
aims to institute of omitted participant and possible methods of decision in proceedings unless such
omitted party shall claim, based on current case law of the administrative courts.
Key words: administrative justice, active process legitimation, omitted participant
1

ÚVOD

Správne súdnictvo upravené v piatej časti Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len OSP) je
zákonným rozvedením ústavného práva na súdnu ochranu zakotvenú v čl. 46 ods. 1 a 2 Ústavy
Slovenskej republiky. Predstavuje formu kontroly verejnej správy a zároveň je prostriedkom ochrany
práv jednotlivca vo verejnej správe.
Povinnosťou všeobecných súdov v správnom súdnictve je v každom štádiu konania postupom
„ex offo“ preverovať či sú splnené podmienky súdneho konania v prejednávanej veci. Medzi podmienky
konania patrí tiež právomoc súdov vymedzená v § 7 OSP. Právomoc je súhrn záležitostí, ktoré sú
súdy oprávnené a povinné prejednávať a rozhodnúť. Právomoc vymedzuje vzťahy medzi súdmi a inými
orgánmi. Právomoc súdov sa následne člení podľa odvetví práva na civilnú, trestnú atď. Právomoc
súdov v správnom súdnictve vyplýva z § 7 ods. 2 OSP a následne je konkretizovaná v § 244 OSP.
V správnom súdnictve súdy konajú v piatich základných konaniach a V deviatich osobitných
konaniach. Zákonná úprava jednotlivých konaní je pomerne stručná a striktná. Prvá hlava piatej časti
„Všeobecné ustanovenia o správnom súdnictve“ obsahuje základné ustanovenia, ktoré sa použijú
v konaniach podľa druhej až siedmej hlavy, pokiaľ tieto neustanovujú inak. Použitie prvej, tretej a štvrtej
časti OSP prichádza do úvahy, len ak niektorá otázka nie je v piatej časti OSP upravená a analogická
aplikácia týchto ostatných častí OSP je limitovaná účelom a cieľom správneho súdnictva. V každom
konaní OSP okrem iného stanoví, kto môže byť účastníkom konania a ako môže súd eventuálne
rozhodnúť.
Prevažujúcim druhom konania na krajských súdoch v správnom súdnictve (pokiaľ pominieme
vysoký nápad samosudcovskej dôchodkovej agendy podľa tretej hlavy piatej časti OSP) je konanie
o žalobách proti postupom a rozhodnutiam správnych orgánov. A následne v odvolacom konaní je táto
agenda frekventovaná aj na Najvyššom súde Slovenskej republiky (ďalej len NS SR), a preto sa v tomto
príspevku zameriam len na niektoré právne aspekty účastníctva v tomto druhu konania, a to konkrétne
problematiku aktívnej procesnej legitimácie.
Žalobcom môže byť len fyzická alebo právnická osoba, ktorá tvrdí, že bola na svojich
právach ukrátená rozhodnutím a postupom správneho orgánu, a žiada, aby súd preskúmal
zákonnosť tohto rozhodnutia. (§ 247 ods. 1 OSP) - tzv. všeobecná aktívna procesná legitimácia
Žalobcom nikdy nemôže byť správny orgán, ktorý rozhodoval vo veci, prípadne orgán, ktorý
poskytoval stanovisko, vyjadrenie v prejednávanej veci. Účasť ostatných orgánov štátnej správy na
strane žalobcu je v konaniach podľa druhej hlavy piatej časti OSP skôr teoretická, avšak žalobcami
bývajú územné verejnoprávne korporácie, najčastejšie z pozície vlastníkov (napr. v stavebných veciach
ako vlastníci susedných pozemkov).
V konaniach podľa tretej hlavy piatej časti OSP v reštitučných veciach na strane žalobcu môže
vystupovať Slovenský pozemkový fond, Bratislava príp. SPF, Bratislava, regionálny odbor. Tento fakt
však súvisí so špecifickým obsahom konania, kde SPF vykonáva práva vlastníka nehnuteľností vo
vlastníctve štátu a zastupujú neznámych vlastníkov pozemkov alebo vlastníkov pozemkov, ktorých
miesto pobytu nie je známe, alebo tých, ktorí svoje práva neuplatnili.
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V prípade, že žalobca v žalobe neuvedie, že bol rozhodnutím ukrátený na svojich právach,
môže to mať za následok zastavenie konania z dôvodu, že žalobu podala neoprávnená osoba. Súdy,
aby nedochádzalo k prílišnému formalizmu, často toto tvrdenie dovodzujú z ostatných častí žaloby,
v ktorých žalobca prezentuje svoju právnu argumentáciu k záverom správneho orgánu v napadnutom
správnom akte. Pokiaľ žalobca namieta len nezákonnosť rozhodnutia a vymenuje zákonné
ustanovenia, ktoré boli podľa neho porušené, bez toho aby uviedol, ako bol ukrátený na svojich
právach, prípadne namieta potenciálne možné porušenie jeho práv v budúcnosti, môže to podľa
konkrétneho znenia žaloby v jednotlivom prípade viesť k zastaveniu konania z dôvodu, že žalobu
podala neoprávnená osoba.
K zastaveniu z tohto dôvodu dochádza aj v prípade, že žalobu podala iná osoba ako účastník
správneho konania bez toho, že by tvrdila, že sa s ňou v konaní pred správnym orgánom nekonalo ako
1
s účastníkom konania. Žiaden subjekt nie je legitimovaný na podanie žaloby v prospech inej osoby .
Súd poskytuje ochranu len subjektívnym právam žalobcu. Pokiaľ sa žalobca domáha ochrany svojho
práva, aj keď v súdnom konaní sa následne preukáže, že v skutočnosti o jeho právo nejde, musí súd
rovnako konanie zastaviť z dôvodu, že žalobu podala neoprávnená osoba.
Problematickým je prípad, ak súd zistí, že žalobca nebol ukrátený na svojich právach
napadnutým rozhodnutím správneho orgánu. Niektorí autori zastávajú názor, že je potrebné konanie
2
zastaviť z dôvodu, že žalobu podala osoba, ktorá ju nebola oprávnená podať . Podľa môjho názoru,
tvrdenie osoby, že bola ukrátená na svojich právach je subjektívny pocit, ktorý v nej vzbudzuje postup
správneho orgánu v konaní alebo/a skutkové a právne závery správneho orgánu. Tento pocit sa
odzrkadľuje v špeciálnych náležitostiach žaloby v správnom súdnictve- vyjadrenie, v akom rozsahu sa
rozhodnutie a postup správneho orgánu napadá a uvedenie dôvodov, v čom žalobca vidí nezákonnosť
rozhodnutia a postupu správneho orgánu. Ak správny súd v rámci prieskumného konania nezistí
tvrdenú nezákonnosť, má to za následok zamietnutie žaloby. K zastaveniu z dôvodu neukrátenia na
právach by mohlo dôjsť v prípade, že správny orgán rozhodol v prospech žalobcu na jeho žiadosťnapr. rozhodol o poskytovaní dávky a následne by sa proti tomuto rozhodnutiu žiadateľ domáhal
ochrany v správnom súdnictve. Dá sa povedať, že k neukráteniu na právach dochádza v prípade
vydania tzv. benefičného správneho aktu a žalobca (žiadateľ) namieta samotné vydanie a nie napr.
výšku dávky.
Žalobcom môže byť len účastník a) správneho konania alebo b) fyzická/právnická
osoba, ktorá tvrdí, že sa s ňou v správnom konaní nekonalo ako s účastníkom, hoci sa s ňou
ako s účastníkom konať malo (tzv. opomenutý účastník). (§ 250 ods. 2 OSP)
2

ÚČASTNÍK SPRÁVNEHO KONANIA

Kto je účastníkom konania upravuje § 14 Správneho poriadku alebo okruh účastníkov vyplýva
z iných predpisoch správneho práva.
Existujú však procesné postupy vo verejnej správe, kde je použitie Správneho poriadku
výslovne vylúčené a nepoužijú sa ani iné procesné predpisy. Napr. na opravu chyby v katastrálnom
operáte sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní, ak ide o opravu výmery pozemku
evidovaného v mape určeného operátu. Pri chybách týkajúcich sa údajov na liste vlastníctva správa
katastra vydá rozhodnutie s náležitosťami podľa § 47 Správneho poriadku. Pri oprave iných údajov sa
oprava vykoná neformálnym spôsobom (bez rozhodnutia), a to vyhotovením protokolu, ktorý obsahuje
pôvodný údaj a opravený údaj s dátumom a podpisom osoby, ktorá opravu vykonala. Protokol sa
zakladá do zbierky listín. Takto neformálne sa postupuje aj pri oprave výmery pozemku evidovaného v
mape určeného operátu.
Otázne je, či žalobca má podať žalobu podľa druhej hlavy piatej časti OSP alebo podľa piatej
hlavy piatej časti OSP. V prospech prvej varianty je ustálená téza o materiálnom pojatí rozhodnutia,
kedy „nie je podstatné to, ako je príslušný (individuálny) právny akt formálne označený
(rozhodnutie, opatrenie, oznámenie, vyjadrenie a pod.), ale to, či svojimi účinkami smeruje ku
konkrétnym adresátom práva, a zakladá im priamo alebo aj sprostredkovane práva alebo
3
povinnosti.“
Ak bol správny akt vydaný v neformalizovanom procese mimo rámca Správneho poriadku,
žalobcovi postačuje všeobecná žalobná legitimácia vyplývajúca z ustanovenia § 247 ods. 1 OSP- t.j., že
bol rozhodnutím a postupom správneho orgánu ukrátený na svojich právach. To, že nebol účastníkom
správneho konania, neznamená, že žalobu podala neoprávnená osoba. Tento výklad vychádza § 247
ods. 1 OSP v spojení s § 244 ods. 3 OSP, ktorý definuje, čo sa rozumie rozhodnutím (nielen akty
vydané v správnom konaní).
1
2
3

uznesenie NS SR sp. zn. 5 Sž 239/1996 zo dňa 31.01.1997
ŠTEVČEK, M., FICOVA, S. a kol.: Občiansky súdny poriadok: komentár. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2010, str. 754
nálezu Ústavného súdu SR Pl. ÚS 21/08-39 zo dňa 23.09.2009
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Podobná otázka, či žalobu podala oprávnená osoba, vyvstáva aj v prípade, pokiaľ žalobu
podal účastník správneho konania, ktorý sa domáha ochrany proti úkonu verejnej správy, avšak
nejedná sa o typické rozhodnutie, ale o prípis. Tento prípad je však riešený v prospech tvrdenia, že
žalobca je oprávnená osoba na podanie žaloby a súd naďalej zvažuje či má predmet spôsobilý
prieskumu alebo či má napadnutý úkon skôr charakter zásahu.
Podľa nálezov ÚS SR i rozhodnutí NS SR môžu byť predmetom preskúmania súdom
i rozhodnutia orgánov verejnej správy, ktoré nemajú formálne náležitosti, ak sa dotýkajú alebo ak sa
môžu dotknúť práv a právom chránených záujmov fyzických alebo právnických osôb. Preskúmaniu
rozhodnutia nebráni, ak správny orgán použije formu, ktorá neobsahuje všetky predpísané náležitosti
správneho rozhodnutia podľa všeobecných alebo osobitných procesných predpisov upravujúcich
administratívny proces, prípadne použije formu obyčajného listu, prípisu alebo obdobného spôsobu
informovania o svojom rozhodnutí. Ak nejde o rozhodnutie ale o úkon správneho orgánu, ktorého obsah
nemá autoritatívny vzťah k žiadnej osobe, taký úkon súdnemu prieskumu nepodlieha. Základným
rozlišovacím znakom takéhoto úkonu je to, že správny orgán nevystupuje v úlohe vykonávateľa štátnej
moci, ale len v pozícií oznamovateľa, inštruktora alebo orgánu zodpovedného za agendu sťažností,
4
potvrdení, overení a pod. Klasifikácia takýchto úkonov je vecou súdnej praxe.
V prípade, že má úkon verejnej správy „papierovú“ formu, je skôr tendencia posudzovať tento
úkon ako rozhodnutie, pokiaľ sa priamo alebo sprostredkovane týka práv a povinnosti žalobcu.
V prípade, že sa jedná o aktívne faktické konanie (napr. osadenie značky) posudzuje sa tento úkon ako
zásah. Aj keď v poslednej dobe bola táto tendencia prelomená a súd posúdil žalobu proti oznámeniu
správneho orgánu, ktorým tento vybavil oneskorené odvolanie v súlade s § 60 Správneho poriadku ako
žalobu, ktorou sa napáda len postup správneho orgánu. Keďže v konaní podľa druhej hlavy piatej časti
OSP sa môže žalobca domáhať prieskumu postupu len ak sa zároveň domáha prieskumu rozhodnutia,
5
súd konanie zastavil.
3

OPOMENUTÝ ÚČASTNÍK

Aktívne procesne legitimovaným na podanie žaloby je tiež ten, s kým sa v správnom
konaní nekonalo ako s účastníkom konania, hoci sa s ním ako s účastníkom konať malo (§ 250
ods. 2 druhá veta OSP).
K opomenutiu môže dôjsť nedopatrením alebo nesprávnou interpretáciou noriem správneho
práva, ktoré upravujú, kto je účastníkom konania.
Aj keď sa na prvý pohľad zdá, že ďalší postup súdu v takomto prípade je dostatočne upravený
v § 250b ods. 2 OSP, nie je tomu tak. Až kombináciou právnych záverov vyslovených rozsudku NS SR
sp. zn. 5Sžo/179/2010 zo dňa 19.05.2011 a rozsudku sp. zn. 1 Sžo-NS 72/2004 zo dňa 01.11.2006, v
uznesení NS SR sp. zn. 5Sžp/8/2011 zo dňa 26.01.2012 a v náleze ÚS SR sp. zn. III. ÚS 279/2010 zo
dňa 25.08.2010 možno dostatočne vyčerpávajúco interpretovať tento inštitút, aj keď tento právny
výklad, ku ktoré sme dospeli, je poznačený jedným z najnovších rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej
republiky (ďalej len ÚS SR) sp. zn. I. ÚS 351/2010-52 zo dňa 05.10.2011, v ktorom boli vyslovené
závery nekonzistentné s aplikačnou praxou a aj predchádzajúcimi rozhodnutiami ÚS SR.
Ak žalobu podá niekto, kto tvrdí, že mu rozhodnutie správneho orgánu nebolo
doručené, hoci sa s ním ako s účastníkom konania malo konať, súd overí správnosť tohto
tvrdenia a uloží správnemu orgánu doručiť tomuto účastníkovi správne rozhodnutie a podľa
okolností odloží jeho vykonateľnosť (§ 250b ods. 2 prvá veta OSP).
Otázne bolo, čo sa rozumie pod frázou „overenie správnosti tvrdenia o nedoručení
rozhodnutia“. Buď sa tým rozumie, že súd 1) overuje len pravdivosť tohto výroku alebo 2) súd
preveruje podľa predpisov správneho práva hmotného či žalobca mal byť skutočne účastníkom
správneho konania.
Ad a) by svedčilo všeobecné vymedzenie prvostupňového správneho súdnictva na
prevažujúcom tzv. kasačnom princípe, kedy správny súd nezasahuje do rozhodovania v rámci
administratívneho konania. Za situácie, kedy nie je ukončené konanie správneho orgánu, nemôže
súd v prejednávanej veci do rozhodovacieho procesu správneho orgánu pred vydaním
6
napadnutého rozhodnutia o merite veci zasiahnuť.
ÚS ČR v náleze sp. zn. III. ÚS 138/2000 zo dňa 29.03.2001 vyslovil, že medzi neodstrániteľné
podmienky konania patrí nedostatok právomoci súdu, ktorý v konaniach podľa druhej hlavy piatej časti

4

napr. nález ÚS SR II. ÚS 50/2001
neprávoplatné uznesenie KS ZA sp. zn. 21S/91/2011 alebo neprávoplatné uznesenie KS ZA
sp. zn. 20S/402/2011 (ku dňu 30.03.2012)
6
pozri bližšie rozsudok NS SR sp. zn. 3 Sžf 123/2009, uznesenie NS SR sp. zn. 8 Sžo 6/2011 zo dňa 12.10.2011 a 4 Sžso 30/2009
zo dňa 25.06.2009 ako aj rozhodnutie NS SR publikované v Zbierke rozhodnutí a stanovísk súdov Slovenskej republiky pod R
95/1994
5

- 491 -

OSP nastane, ak absentuje právna moc napadnutého rozhodnutia a konanie je nutné v takomto
prípade vždy zastaviť.
V prípade, že žalobu podá opomenutý účastník konania a vyvstane pochybnosť o právnej moci
napadnutého rozhodnutia, teda aj o právomoci súdu konať a uvažovali by sme, že súd nesmie
zasahovať do administratívneho konania a definitívne určovať, kto je alebo nie je účastník, mal by súd
prerušiť konanie a vrátiť spisový materiál správnemu orgánu, aby rozhodol o priznaní/nepriznaní
postavenia účastníka konania. Rozhodnutie o nepriznaní postavenia účastníka v správnom konaní je
podľa právnej teórie ako aj ustálenej súdnej praxe (napr. rozhodnutia Vrchného súdu v Prahe č. Rs 419
5A 88/97 či Rs 457 5A 7/98) rozhodnutím procesnej povahy, a preto je podľa § 248 písm. a) OSP
vylúčené zo súdneho prieskumu. Avšak nie je vylúčené z preskúmania v odvolacom konaní.
Ad b) V aplikačnej praxi je už dostatočne ustálený názor, že správny súd sám definitívne
a záväzne rozhoduje či žalobca je účastníkom konania. Toto rozhodovanie prináša hneď niekoľko
problémov.
Prvý problém spočíva v tom, ako vyriešiť situáciu, pokiaľ sa žalobca domáha len doručenia
rozhodnutia a druhý problém- ako správne rozhodnúť o návrhu účastníka na doručenie nedoručeného
rozhodnutia a ako rozhodnúť vo veci samej.
1/ Nie je možné sa postupom podľa § 250b ods. 2 OSP domáhať len doručenia nedoručeného
rozhodnutia, vždy je potrebné, aby sa žalobca zároveň domáhal aj prieskumu správneho rozhodnutia.
Právni zástupcovia žalobcov obvykle koncipujú žalobu s dvoma petitmi, kedy prvým sa domáhajú
doručenia rozhodnutia a druhým sa domáhajú jeho následného zrušenia. Ak by sa žalobca domáhal len
doručenia, takýto žalobný petit by súd posúdil skôr ako žalobu proti nečinnosti orgánu verejnej správy
podľa § 250t OSP.
2/ Ak sa žalobca teda domáha doručenia a zrušenia rozhodnutia, súd v prvom rade musí
preveriť žalobcom tvrdenie o tom, že bol opomenutým účastníkom.
V uznesení NS SR sp. zn. 5Sžp/8/2011 zo dňa 26.01.2012 súd vyslovil názor, že účelom
inštitútu tzv. opomenutého účastníka je chrániť práva a oprávnené záujmy toho, s kým správny orgán
ako s účastníkom konania nekonal s následkom nedoručenia mu rozhodnutia správneho orgánu, ktoré
sa priamo dotýka jeho práv a oprávnených záujmov. Pozitívne zistenie súdu, že skutočne došlo zo
strany konajúceho správneho orgánu k pochybeniu v podobe opomenutia niektorého z
účastníkov konania spôsobuje, že takéto rozhodnutie správneho orgánu nemohlo nadobudnúť
právoplatnosť. Ak súd dospeje k záveru, že so žalobcom sa malo konať ako s účastníkom konania,
uloží správnemu orgánu doručiť tomuto účastníkovi správne rozhodnutie. Podľa okolností prípadu môže
odložiť vykonateľnosť tohto rozhodnutia. Stanoviskom súdu o povinnosti doručiť účastníkovi správne
rozhodnutie je správny orgán viazaný a po uskutočnenom doručení predloží súdu administratívne spisy
na rozhodnutie o žalobe. V prípade, že súd zistí, že žalobca nebol v správnom konaní opomenutý,
konanie o žalobe zastaví.
V rozsudku sp. zn. 1 Sžo-NS 72/2004 zo dňa 01.11.2006 NS SR vyslovil právny názor, že
žalovaný neporušil ústavné práva žalobcu tým, že s ním nekonal ako s účastníkom konania a nedoručil
mu rozhodnutie vo veci. Ak z článku 48 ods. 2 Ústavy SR vyplýva právo každého subjektu na
prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov, realizuje sa toto subjektívne právo účastníka v právnych
vzťahoch, v ktorých je účastníkom. Zo znenia uvedeného ústavného článku nemožno vyvodiť právo
každého na prerokovanie akejkoľvek, aj cudzej právnej veci. Námietku, že žalobca s odkazom na
článok 48 ods. 2 Ústavy bol účastníkom správneho konania, odvolací súd neakceptoval. Tak ako súd
prvého stupňa, aj odvolací súd zastáva právny názor, že znenie článku 48 ods. 2 Ústavy SR, podľa
ktorého „Každý má právo, aby sa jeho vec verejnej prerokovala bez zbytočných prieťahov a v jeho
prítomnosti a by sa mohol vyjadriť ku všetkým vykonávaným dôkazom“, obsahuje vymedzenie práv len
pre tie subjekty, ktoré sú účastníkmi súdneho konania, ale neurčuje okruh účastníkov správneho
konania. Odvolací súd ešte podotýka, že celý článok 48 Ústavy upravuje právo účastníka na súdnu
ochranu, preto sa nevzťahuje na konania pred správnymi orgánmi, ako sa mylne domnieva žalobca. Z
uvedených skutočností vyplýva, že žalovaný postupoval v súlade so zákonom a v rámci Ústavy SR, keď
so žalobcom nekonal ako s účastníkom konania a ani mu nedoručil svoje rozhodnutie vo veci, lebo
žalobca účastníkom správneho konania nebol. V dôsledku zistenia, že žalobca nebol účastníkom
konania, nemal právo nahliadať do administratívnych spisov žalovaného, týkajúcich sa prešetrovania
zákonnosti obchodu č. 9. Vzhľadom na tento záver nie je žalobca ani osobou oprávnenou domáhať sa,
aby sa s ním ako s účastníkom konania zaobchádzalo a aby sa mu doručovalo napadnuté uznesenie.
Ustanovenie § 250b ods. 2 OSP, ktoré upravuje postup súdu v prípadoch opomenutých účastníkov
konania, sa v danej veci na žalobcu nevzťahuje. Žalobca nebol opomenutým účastníkom v konaní,
preto súd nemôže uložiť správnemu orgánu povinnosť, aby mu sporné rozhodnutie doručil.
Z vyššie uvedených rozhodnutí vyplývajú tieto závery:
1. Súd je povinný preskúmavať či opomenutý účastník mal byť skutočne účastníkom konania. Pritom
musí vychádzať z právnych predpisov správneho práva hmotného, keďže základnou črtou účastníka
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konania je hmotnoprávny pomer fyzickej alebo právnickej osoby k veci, ktorá je predmetom konania,
pokiaľ osobitný predpis v pomere špeciality k Správnemu poriadku nestanoví inak.
a. Pozitívne zistenie súdu spôsobuje stratu domnelej právoplatnosti rozhodnutia.
b. Pozitívne zistenie súdu sa prejaví vo výroku súdu o povinnosti doručiť napadnuté
rozhodnutie žalobcovi.
c. Negatívne zistenie súdu- že účastník nebol opomenutým účastníkom konania
a správny orgán s ním jednať nemusel- spôsobuje, že žalobca je osobou
neoprávnenou na podanie žaloby v správnom súdnictve a konanie sa musí zastaviť.
Ohľadom nepriznania postavenia účastníka v správnom konaní NS SR vo veci sp. zn. 1 SžoNS 72/2004 nevyčítal správnemu orgánu, že o tomto samostatne nerozhodol a vyslovil, že správny
orgán si mohol posúdil túto otázku ako predbežnú. Aj keď v záujme právnej istoty je lepšie, pokiaľ
správny orgán vydá takého rozhodnutie, keďže takáto „opomenutá osoba“ sa môže účinne brániť už v
7
správnom konaní.
4

AKO SPRÁVNE ROZHODNÚŤ O NÁVRHU ŽALOBCU PODĽA §250b ods. 2 OSP?

A/ Vo vyššie uvedenom prípade NS SR v prvom stupni (rozhodoval v prvom aj druhom stupni
súdneho konania) rozhodol tak, že po konštatovaní, že účastník nebol opomenutý, konanie zastavil
z dôvodu, že žalobu podala neoprávnená osoba. O návrhu na doručenie samostatne nerozhodoval.
Toto rozhodnutie NS SR ako odvolací orgán potvrdil.
V prípade, že súd zistí, že správny orgán postupoval správne, že nekonal so žalobcom ako s
účastníkom správneho konania, zastaví súdne konanie podľa § 250d ods. 3 OSP z dôvodu, že žalobca
je neoprávnená osoba na podanie žaloby v správnom súdnictve, keďže nebol účastníkom správneho
konania a nie je ani opomenutý účastník. V záujme právnej istoty môže podľa môjho názoru súd
rozhodnúť aj samostatným výrokom o zamietnutí návrhu na doručenie správneho rozhodnutia popri
výroku o zastavení konania.
B/ Naopak, v inom rozhodnutí, v rozsudku sp. zn. 5Sžo/179/2010 zo dňa 19.05.2011, NS SR
potvrdil rozhodnutie krajského súdu, ktorý napadnutým rozsudkom zrušil podľa § 250j ods. 2 písm. e)
OSP rozhodnutie žalovaného správneho orgánu, ako aj rozhodnutie prvostupňového správneho
orgánu a vec vrátil správnemu orgánu prvého stupňa na ďalšie konanie, pretože dospel k záveru, že v
správnom konaní sa vyskytla taká vada, ktorá mohla mať vplyv na zákonnosť napadnutého
rozhodnutia. Túto vadu predstavovalo to, že sa žalobcovi neumožnilo pred správnym orgánom konať
ako účastníkovi konania (bol opomenutý), odňalo sa mu právo na ochranu pred správnym orgánom
garantované § 3 ods. 1 a § 4 ods. 2 Správneho poriadku ako aj čl. 46 ods. 1, 2, čl. 47 ods. 2 a čl. 48
ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a nekonanie so žalobcom ako účastníkom konania mohlo mať v
konečnom dôsledku vplyv na zákonnosť rozhodnutia žalovaného, ako aj rozhodnutie správneho orgánu
prvého stupňa.
V tomto prípade, po tom čo súd vyhodnotil, že žalobca bol skutočne opomenutým účastníkom
konania na oboch stupňoch správneho konania, malo to za následok priamo zrušenie rozhodnutia, bez
toho, aby sa samostatne rozhodovalo o návrhu na doručenie, ktoré by v takomto prípade nemalo
žiadne opodstatnenie.
V tomto rozhodnutí NS SR zároveň prezentoval právnu argumentáciu, kedy nie každé
opomenutie účastníka konania nedopatrením správneho orgánu, musí mať automaticky za
následok zrušenie jeho rozhodnutia. Súd vyvažoval na jednej strane právo opomenutého účastníka
na spravodlivé prerokovanie veci a na druhej strane ochranu práv ostatných účastníkov konania, ktoré
nadobudli v dobrej viere. Súd sa ale priklonil k dôslednej ochrane práv opomenutého účastníka
a upozornil, že nižšie uvedenú výnimku, kedy nedochádza ani opomenutím účastníka k prelomeniu
právnej moci rozhodnutia, nemožno nadužívať.
Pokiaľ opomenutý účastník správneho konania namieta pochybenie správneho orgánu v tomto
smere až po skončení správneho konania, t.j. po vydaní rozhodnutia, ktoré je ostatnými účastníkmi ako
aj správnym orgánom považované za konečné, treba vyriešiť viacero otázok. Základnou je, či táto
osoba skutočne je účastníkom predmetného správneho konania, a následne, či a kedy táto osoba
získala dostatočný a vierohodný poznatok o obsahu rozhodnutia, resp. rozhodnutí, vydaného v konaní.
Pokiaľ osoba je účastníkom konania, s ktorým správny orgán ako s účastníkom nekonal, táto situácia
osebe nemusí ešte mať vplyv na zákonnosť konania, pretože nevyhnutne nezakladá stav porušenia
procesných práv tejto osoby – účastníka konania. Pri splnení predpokladov zaisťujúcich faktickú
ochranu účastníckych práv nedochádza totiž k prelomeniu právnej moci správneho rozhodnutia len
v dôsledku toho, že pri jeho vydaní a doručovaní bol opomenutý účastník konania. Po prvé, je
nevyhnutné s istotou zistiť, že opomenutý účastník sa s dostatočnou istotou a včas oboznámil s
7
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obsahom vydaného rozhodnutia (vedel identifikovať rozsah a spôsob, v akom sú jeho práva a
právom chránené záujmy rozhodnutím dotknuté) a že sa teda mohol účinne brániť použitím
opravných prostriedkov v rámci správneho konania. Druhou podmienkou je časový moment,
spočívajúci v tom, že opomenutý účastník sa s rozhodnutím v naznačenom rozsahu oboznámil
ešte v čase, kedy ostatní účastníci nemohli vychádzať z toho, že rozhodnutie je právoplatné,
resp. vykonateľné (ak vykonateľnosť predchádza právoplatnosti). Pri splnení týchto predpokladov,
ktoré je však nutné skutočne prísne zistiť a posúdiť, možno nedostatok úradného nekonania s
účastníkom vyhodnotiť ako zhojiteľnú procesnú vadu, ktorá neprekáža tomu, aby rozhodnutie
zostalo právoplatné.
C/ Vyššie uvedené riešenie– zrušenie rozhodnutia- pripadá v úvahu len vtedy, keď žalobca je
opomenutým účastníkom a žiada zrušiť druhostupňové rozhodnutie, prípadne prvostupňové
rozhodnutie, voči ktorému zákon nepripúšťa opravný prostriedok (§ 247 ods. 3 OSP) V prípadne, že sa
žalobca domáha zrušiť prvostupňové rozhodnutie, postup súdu je upravený v § 250b ods. 2 tretia veta
OSP. Súd musí rozhodnúť samostatným uznesením o povinnosti doručiť, ak vyhodnotí, že opomenutý
8
účastník mal byť účastníkom správneho konania. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Súd vyčká na oznámenie správneho orgánu či žalobca podal odvolanie v správnom konaní. Aj keď
žalobca nepodal odvolanie, musí súd konanie zastaviť, pretože žalobca sa domáha preskúmania
prvostupňového rozhodnutia (právoplatnosť tu nehrá rolu), ktoré nie je spôsobilým predmetom
prieskumu.
V náleze sp. zn. III. ÚS 279/2010 zo dňa 25.08.20 ÚS SR vyslovil:...preto, ak všeobecný súd v
správnom súdnictve rozhodnutím uloží správnemu orgánu doručiť prvostupňové správne rozhodnutie
subjektu, s ktorým sa malo v správnom konaní konať ako s účastníkom, potom zo štvrtej vety § 250b
ods. 2 OSP jednoznačne vyplýva, že cieľom súdneho rozhodnutia je okrem iného aj zabezpečiť
opomenutému účastníkovi možnosť podať proti správnemu rozhodnutiu prvého stupňa odvolanie.
Vzhľadom k tomu, že rozhodnutím súdu o povinnosti doručiť je žalovaný viazaný, teda súd
zároveň rozhodne aj o účastníctve tejto osoby v administratívnoprávnom konaní, nemá podľa môjho
názoru vyčkávanie na reakciu žalobcu po doručení rozhodnutia zmysel. Je výsostne v jeho dispozícií či
sa nakoniec rozhodne odvolanie podať. Súd môže v rámci jedného uznesenia rozhodnúť o povinnosti
doručiť rozhodnutie a zároveň konanie zastaviť podľa § 250d ods. 3 OSP z dôvodu, žalobca sa domáha
prieskumu rozhodnutia, ktoré nie je spôsobilým predmetom prieskumu. Doručením tohto uznesenia
žalovanému definitívne stratí napadnuté rozhodnutie právoplatnosť, a to až do doby, kedy žalobcovi
uplynie lehota na podanie odvolania. Vzhľadom k tomu, že ostatní účastníci správneho konania, by
mohli byť „zrušením“ (aj keď vopred vieme, že nedôjde ku zrušeniu, ale zastaveniu) rozhodnutia súdom
dotknutí na svojich právach, je potrebné ich pribrať ex offo (§ 250 ods. 1 druhá veta OSP) do konania
ešte pred rozhodnutím o návrhu na doručenie. Je reálne, že práve až uznesením o pribratí do konania
sa ostatní účastníci po prvýkrát dozvedia, že právoplatnosť rozhodnutia bola spochybnená.
Tento vyššie uvedený aplikačný postup narušil nález ÚS SR sp. zn. I. ÚS 351/2010-52 zo dňa
05.10.2011, v ktorom ústavný súd vyslovil názor, že ustanovenie § 250b ods. 2 OSP preto pripúšťa len
taký výklad, že žalobu môže podať proti správnemu rozhodnutiu len ten, kto tvrdí, že mu rozhodnutie
nebolo doručené, hoci s ním ako s účastníkom konania malo byť konané, a len vtedy, ak tomuto
účastníkovi nebolo doručené rozhodnutie orgánu druhého stupňa, a žalobou napadnuté rozhodnutie sa
stane konečným a právoplatným jeho doručením žalobcovi podľa uznesenia súdu, ktoré toto uloží a
kedy teda boli v konaní (aj keď nie práve žalobcom, ale iným účastníkom) vyčerpané riadne opravné
prostriedky (porov. § 247 ods. 2 OSP). Použitie ustanovenia § 250b ods. 2 OSP v takom prípade
odstraňuje prekážku, ktorá by inak bránila prejednaniu žaloby, lebo v prípade, že so žalobcom ako s
účastníkom konané byť malo a rozhodnutie mu nebolo doručené, nenadobudlo právoplatnosť.
Doručením druhostupňového rozhodnutia, hoci aj na základe uznesenia súdu, sa tak stane a súd môže
potom v konaní o žalobe pokračovať podľa príslušných ustanovení druhej hlavy piatej časti
Občianskeho súdneho poriadku.
Z toho potom vyplýva logický záver, že ustanovenie § 250b ods. 2 OSP nemožno aplikovať v
prípadoch, keď žalobcovi nebolo doručené rozhodnutie správneho orgánu prvého stupňa a keď nebolo
žiadnym iným účastníkom podané odvolanie, a teda žalobou napadnuté rozhodnutie sa nestalo
konečným. V takom prípade má opomenutý účastník využiť iné právne prostriedky na ochranu svojich
práv, a to či už postup podľa ustanovenia § 250t OSP, alebo podanie odvolania aj pri absencii
prvostupňového rozhodnutia či podať návrh na obnovu konania podľa § 62 ods. 1 písm. c) Správneho
poriadku (nesprávnym postupom správneho orgánu bola účastníkovi konania odňatá možnosť zúčastniť
sa konania), na ktorý má dotknutý účastník právny nárok.
Ústavný súd dospel k záveru, že krajský súd sa dopustil konania ultra vives, keď si svojvoľne,
teda v rozpore s čl. 2 ods. 2 ústavy, atrahoval kompetenciu preskúmať napadnuté prvostupňové
8
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správne rozhodnutie v konaní podľa druhej hlavy piatej časti Občianskeho súdneho poriadku na
základe podanej žaloby, čo zjavne vyústilo do porušenia základných práv sťažovateľa na súdnu
ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy a práva na spravodlivý proces podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru
označeným postupom a rozhodnutím krajského súdu.
Odlišné stanovisko, s ktorým sa stotožňujem v plnom rozsahu, zaujal sudca JUDr. Peter
Brňák, ktorý uviedol, že v súvislosti s § 250b ods. 2 OSP je potrebné predovšetkým uviesť, že toto
ustanovenie sa primárne dotýka nie žaloby proti rozhodnutiu správneho orgánu, ale žaloby proti
postupu správneho orgánu. Pre tento druh správnej žaloby režim ustanovenia § 247 ods. 2 OSP neplatí
(podobne ako napr. pri nečinnosti správneho orgánu). Povinnosť vyčerpania riadnych opravných
prostriedkov neplatí aj pre postup správneho orgánu. Ústavný súd v bode 16 tvrdí, že „podľa § 247 ods.
1 OSP pri rozhodnutí a postupe správneho orgánu vydaného v správnom konaní je predpokladom
postupu podľa druhej hlavy, aby išlo o rozhodnutie, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných
prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú, nadobudlo právoplatnosť“. V citovanom texte ústavný súd spojil
dva odseky § 247 OSP, a to prvý a druhý (hoci ho označil iba ako odsek 1, pozn.), a následne z nich
vyvodil, že povinnosť vyčerpania riadnych opravných prostriedkov (v odseku 2 § 247 OSP uvedená a
vzťahujúca sa iba na rozhodnutie správneho orgánu, pozn.) platí aj pre postup správneho orgánu, ktorý
bol v okolnostiach danej veci v hre. Takúto konštrukciu považujem za ústavne, ale aj zákonne
nekonformnú.
Aj keď uvedený nález ústavného súdu považujem za nekonzistentný, pre opomenutého
účastníka, ktorý sa o opomenutí dozvie po lehote na podanie na odvolania a prvostupňové správne
rozhodnutie už nadobudlo právoplatnosť, je z hľadiska náhrady trov konania výhodnejšie podať žalobu
proti nečinnosti a domáhať sa, aby súd vyslovil správnemu orgánu povinnosť konať v konaní
o priznanie postavenia účastníka. V prípade úspechu má žalobca právo na náhradu trov konania.
V prípade, že súd rozhodne podľa § 250b ods. 2 OSP a uloží povinnosť doručiť rozhodnutie,
o náhrade trov rozhodne až v uznesení o zastavení konania, kedy musí rozhodnúť tak, že žiadnemu
účastníkovi právo na náhradu trov konania neprizná pri aplikácii § 146 ods. 1 písm. c) OSP v spojení s
§ 246c ods. 1 veta prvá OSP, keďže táto aplikácia ustanovení tretej časti OSP týkajúcich sa priznávania
náhrady trov konania vyhovuje požiadavkám piatej časti OSP a jej zásade priznávania trov konania len
9
žalobcovi a v prípade späťvzatia žaloby aj žalovanému.
5

ZÁVER

Aktívna procesná legitimácia na podanie žaloby o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
a postupu správneho orgánu je výlučne upravená v piatej časti OSP, konkrétne v § 247ods. 1 OSP, §
250 ods. 1 a 2 OSP, § 250b ods. 2 OSP. V súvislosti s účastníctvom na strane žalobcu sú v súdnej
praxi problémové prípady, ak žalobu podá opomenutý účastník administratívnoprávneho konania, a to
najmä pokiaľ sa domáha doručenia a zrušenia prvostupňového správneho rozhodnutia. V judikatúre bol
už niekoľkokrát vyslovený právny záver, že správny súd sám definitívne a záväzne rozhoduje či žalobca
je účastníkom konania. Tento záver sa prejaví v rozhodnutí súdu o povinnosti doručiť napadnuté
rozhodnutie. Pričom otázne je, či by nebolo vhodnejšie sa už žalobným petitom domáhať, aby súd
priznal žalobcovi postavenie účastníka správneho konania a následne v záujme právnej istoty preniesť
tento petit aj do deklaratórneho výroku uznesenia súdu, ktorým by popri výroku o uložení povinnosti
žalovanému doručiť žalobcovi rozhodnutie, súd zároveň aj konštatoval, že žalobca bol opomenutým
účastníkom konania.
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OPRAVNÉ PROSTRIEDKY VOČI ROZHODNUTIAM SPRÁVNYCH
ORGÁNOV- KVANTITA, ČI KVALITA
Juraj Vačok
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Autor sa vo svojom článku venuje systému opravných prostriedkov voči rozhodnutiam
správnych orgánov. Analyzuje vzťahy medzi nimi a poukazuje na základné nedostatky. Tie vidí najmä
v dĺžke celého procesu kontroly rozhodnutí, nedostatočnej garancii právnej istoty a problémoch v rámci
špecializácie. Načrtáva možnosť redukcie týchto opravných prostriedkov v duchu – radšej menej, ale
kvalitnejšie.
Kľúčové slová: opravný prostriedok, správne konanie, rozhodnutie, správny orgán, súd
Abstract: Author is focused to the system of remedies against decisions of administrative authorities.
He analyzes relations between them. He shows to the main problems. He sees them primarily in the
duration of proceedings of control of decisions, lack of legal stability and specialization. He proposes
reduction of these remedies in a spirit – rather fewer but better quality.
Key words: remedy, administrative proceedings, decision, administrative authority, court
1

ÚVOD

Každá činnosť nositeľov verejnej moci musí podliehať kontrole. Tá by mala byť nastavaná tak,
aby zabránila, respektíve v čo najväčšej miere obmedzila, možnosť verejno-mocenských subjektov
vykonávať im zverené činnosti spôsobom odporujúcim právnemu poriadku. Nedostatočná kontrola by
mohla viesť k nezákonnému zásahu do priznaných práv adresátov týchto verejno-mocenských aktivít,
ktorý môže spôsobiť týmto adresátom za určitých okolností doslova až existenčné dôsledky.
Dôvody, v dôsledku ktorých prichádza k výkonu verejnej moci v rozpore s právnym poriadkom,
sú rôzne. Vo veľa prípadoch môže ísť o nepozornosť, nedostatok vzdelania, skúseností, prílišná
pracovná zaťaženosť. Nedajú sa však vylúčiť ani prípady zneužitia moci vykonávateľmi verejnej správy
pre získanie osobného prospechu.
Rozhodnutie v správnom konaní je tiež inštitútom, ktorého nezákonnosť môže mať pre jeho
adresátov veľmi vážne dopady. S ohľadom na definíciu správneho konania uvedenú v § 1 odseku (1)
1
zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších zmien (ďalej len
správny poriadok) je zrejmé, že v správnom konaní správne orgány rozhodujú o právach, právom
chránených záujmoch a povinnostiach fyzických a právnických osôb. Správne orgány tak
jednostranným aktom účastníkom týchto konaní buď priznávajú práva alebo ukladajú povinnosti.
Za predpokladu, že by neboli rozhodnutia správnych orgánov kontrolované, tieto orgány by sa
pri vydávaní rozhodnutí mohli správať doslova anarchicky. V tejto súvislosti môžeme skonštatovať, že
kde nie je kontrola, nie je ani zákon. Respektíve zákon nemusí byť. Je preto nutné prostredníctvom
kontrolných mechanizmov zabezpečiť, aby rozhodnutia vydávané správnymi orgánmi v správnych
2
konaniach boli tak po formálnej ako aj materiálnej stránke v súlade so zákonom. Rovnako je potrebné
zabezpečiť aj zákonnosť procesov, ktoré vydaniu týchto rozhodnutí predchádzajú. Je to najmä
z dôvodu, že práve od kvality týchto procesov sa odvíja kvalita rozhodnutí.
2

SYSTÉM KONTROLY SPRÁVNYCH ROZHODNUTÍ V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Súčasná úprava kontroly správneho konania poskytuje podľa môjho názoru pomerne mnoho možností.
Tieto možnosti môžeme nazvať systémom riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkov.
Jednou zo základných zásad správneho konania je zásada dvojstupňovosti (dvojinštančnosti)
3
správneho konania. Podľa tejto zásady by malo byť každé rozhodnutie preskúmateľné riadnym
opravným prostriedkom pred tým ako nadobudne právoplatnosť. Teda pred tým, ako sa stane formálne
nezmeniteľným.
1

Posledná zmena zákonom číslo 204/2011 Z. z.
K formálnej a materiálnej stránke rozhodnutia pozri napríklad Vrabko, M. a kol. Správne právo. Procesná časť. 2. prepracované
a doplnené vydanie. s. 50 – 52.
3
K zásade dvojstupňovosti pozri napríklad Košičiarová, S. Správny poriadok – Komentár s novelou účinnou od 1. 1. 2004. s. 18.
2
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Aplikáciu tejto zásady môže vylúčiť len zákon. Príkladom je § 30 odsek (2) správneho poriadku,
ktorý vylučuje možnosť podať odvolanie voči rozhodnutiu o zastavení konania v taxatívne stanovených
prípadoch.
Popri zásade dvojinštančnosti konania stojí základné ľudské právo na súdnu a inú právnu
4
ochranu. Vyplýva najmä z článku 46 Ústavy Slovenskej republiky v znení neskorších zmien (ďalej len
5
Ústava) a viacerých medzinárodných dokumentov. Toto právo garantuje každému možnosť domáhať
sa svojich práv na nestrannom a nezávislom súde alebo v prípadoch ustanovených osobitným zákonom
na inom orgáne Slovenskej republiky.
Na základe práva na súdnu a inú právnu ochranu by mal byť vytvorený taký systém, aby bolo
súdom preskúmateľné každé konanie vrátane všetkých úkonov uskutočnených správnymi orgánmi
v rámci týchto konaní. Z tohto dôvodu je kreovaný systém súdnej kontroly, v rámci ktorého sa
preskúmavajú konečné rozhodnutia a procesy predchádzajúce ich vydaniu.
Preskúmavanie rozhodnutí sa uskutočňuje najmä na základe mimoriadneho opravného
prostriedku (žaloby) proti právoplatnému konečnému rozhodnutiu podľa druhej hlavy piatej časti zákona
6
číslo 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších zmien (ďalej len OSP) a v prípadoch
stanovených osobitnými zákonmi na základe riadneho opravného prostriedku podľa tretej hlavy piatej
7
časti OSP. V rámci týchto konaní súdy tiež preskúmavajú úkony správnych orgánov, ktoré môžu mať
8
vplyv na zákonnosť konečných rozhodnutí.
9
Konania podľa druhej a tretej hlavy sú spravidla dvojstupňové. Dokonca za určitých okolností je
možné právoplatné súdne rozhodnutie napadnúť obnovou konania, dovolaním alebo mimoriadnym
10
dovolaním podľa štvrtej časti OSP.
Okrem týchto opravných prostriedkov je možné domáhať sa kontroly ústavnosti správnych
rozhodnutí postupom podľa článku 127 Ústavy na Ústavnom súde Slovenskej republiky (ďalej len
Ústavný súd). Podľa odseku (1) tohto článku sa prostredníctvom sťažnosti môže na Ústavný súd obrátiť
každá fyzická alebo právnická osoba namietajúca porušenie svojich základných práv alebo slobôd
vyplývajúcich z Ústavy alebo ľudských práv a základných slobôd vyplývajúcich z medzinárodnej zmluvy,
ktorú Slovenská republika ratifikovala a bola vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom. To za
predpokladu, ak rozhodovanie o porušení týchto práv a slobôd nepatrí do pôsobnosti iných súdov.
Predmetné ustanovenie neohraničuje vecnú pôsobnosť Ústavného súdu len na určité skupiny
vzťahov. Ústavný súd na základe sťažnosti tak kontroluje aj rozhodnutia správnych orgánov za
predpokladu, že ich kontrola nie je zverená všeobecným súdom podľa piatej časti OSP. Ani v týchto
prípadoch však nič nebráni účastníkom správnych konaní, aby napádali rozhodnutia všeobecných
súdov vydaných podľa piatej časti OSP pre porušenie základných práv a slobôd.
Niektoré druhy správnych rozhodnutí môžu podliehať aj kontrole Európskeho súdu pre ľudské
práva (ďalej len ESĽP). To v prípade, ak bude týmito rozhodnutiami porušený Dohovor o ochrane
11
ľudských práv a slobôd (ďalej len Dohovor) alebo jeho protokoly ratifikované Slovenskou republikou.
Podľa článku 35 odseku 1. tohto dohovoru je však potrebné najprv využiť všetky dostupné prostriedky
na vnútroštátnej úrovni. Následne je možné podať sťažnosť podľa článku 34.
Popri týchto opravných prostriedkoch sa kontrola verejnej správy vykonáva aj prostredníctvom
iných mimoriadnych opravných prostriedkov. Sú to najmú protest prokurátora, obnova konania
12
a preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania.
Pri zhrnutí týchto opravných prostriedkov môžeme konštatovať, že ich máme pomerne dosť.
Väčšina z nich sú pritom mimoriadne.
Na jednej strane môže byť takto nastavený bohatý systém riadnych a mimoriadnych opravných
prostriedkov výhodou. Viac orgánov kontroly by malo byť väčšou zárukou dodržania zákonnosti. Na
druhej strane sa však vynára otázka, či takto nastavený systém opravných prostriedkov nie je zbytočne
zdĺhavý a či je dostatočne efektívny. Tiež je na posúdenie, či súčasný systém nevyvoláva určitý pocit
právnej neistoty spôsobenej najmä tým, že po právoplatnosti rozhodnutí je pomerne dosť možností ako
do týchto rozhodnutí zasiahnuť, a teda dosť možností na narušenie stavu, ktorý mal byť už konečný
a nemenný.
Pokúsme sa teraz s ohľadom na uvedené zrekapitulovať možnosti obrany voči prvostupňovému
rozhodnutiu správneho orgánu. Predpokladajme, že máme prvostupňové meritórne rozhodnutie, voči
4

Uverejnená pod číslom 460/1992 Zb., posledná zmena ústavným zákonom číslo 356/2011 Z. z.
Napríklad Listina základných práv a slobôd uverejnená pod číslom 23/1991 Zb., Medzinárodný pakt o občianskych a politických
právach uverejnený pod číslom 120/1976 Zb.
6
Posledná zmena zákonom číslo 388/2011 Z. z.
7
Pozri napríklad § 219 zákona číslo 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších zmien (posledná zmena zákonom číslo
348/2011 Z. z.
8
K tomu pozri § 247 odsek (1) OSP.
9
Pozri najmä § 250ja odsek (1) OSP a § 250s OSP.
10
K tomu pozri § 250ja odsek (5) OSP.
11
K tomu bližšie pozri oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí 209/1992 Zb.
12
K týmto opravným prostriedkom bližšie pozri oddiel 2, oddiel 3 a oddiel 4 štvrtej časti správneho poriadku.
5
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ktorému je možné podať odvolanie. Za predpokladu, že účastník konania podá odvolanie, prvostupňový
orgán nevybaví rozhodnutie prostredníctvom autoremedúry a druhostupňový orgán prvostupňové
rozhodnutie nezruší, po vyčerpaní tohto opravného prostriedku nadobudne prvostupňové rozhodnutie
právoplatnosť. Voči odvolacieho orgánu má následne nespokojný účastník právo podať žalobu na
všeobecný súd. Po vydaní súdneho rozhodnutia má následne nespokojný účastník súdneho konania
právo podať odvolanie na druhostupňový súd. Pokiaľ niektorý z účastníkov súdneho konania nebude
spokojný ani s druhostupňovým súdnym rozhodnutím a bude tvrdiť, že toto rozhodnutie porušuje jeho
základné ľudské práva a slobody podľa článku 127 Ústavy, môže podať sťažnosť na Ústavný súd.
V prípade, že tento účastník nebude spokojný ani s rozhodnutím Ústavného súdu a bude tvrdiť, že toto
rozhodnutie Ústavného súdu je v rozpore s Dohovorom, môže podať sťažnosť na ESĽP podľa článku
34 Dohovoru.
Z uvedeného možno vyvodiť záver, že toto konanie má dokopy šesť inštancií, pričom posledné
štyri sú vedené v čase, keď je už správne rozhodnutie právoplatné. Teda v čase, kedy by už toto
rozhodnutie malo byť nemenné a konečné. Pripomínam tiež, že do týchto prostriedkov sme nezarátali
obnovu konania, preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania a protest prokurátora, ktoré je
možné využiť mimo popísaného inštančného postupu. Tiež však smerujú voči právoplatným
rozhodnutiam, teda rozhodnutiam, ktoré by v dôsledku svojej právoplatnosti mali byť garantom aj určitej
13
právnej istoty.
Je pravdou, že v rámci popísanej hierarchie väčšina opravných prostriedkov nenapáda priamo
prvostupňové správne rozhodnutie, ktoré primárne rozhoduje o právach a povinnostiach účastníkov
a hlavne v dôsledku vydania ktorého sa celé správne konanie vedie. Rozhodnutie o týchto opravných
prostriedkoch na hociktorom stupni však môže mať na prvostupňové správne rozhodnutie dopad.
Za základné problémy pri takto postavenom systéme riadnych a mimoriadnych opravných
prostriedkov považuje dĺžku samotného konania a možnosť nedostatočnej obrany na určitých stupňoch.
Šesťstupňové konanie je nesporne veľmi dlhé. Pri niektorých konaniach dokonca môžeme
hovoriť o rokoch. Je síce pravdou, že pri klasickom chápaní správneho konania by sme mali hovoriť len
o dvojstupňovom konaní do vydania právoplatného rozhodnutia. Som však toho názoru, že je nutné
zarátať sem aj konanie o mimoriadnych opravných prostriedkoch. Nemožno totiž hovoriť o skončení
konania, pokiaľ je možné rozhodnutie zmeniť v rámci konania o mimoriadnom opravnom prostriedku.
Stále tu totiž existuje neistota, že správne rozhodnutie bude v dôsledku rozhodnutia v konaní
o mimoriadnom opravnom prostriedku zmenené alebo zrušené.
Pri rátaní dĺžky všetkých šiestich stupňov môžeme prísť k záveru, že pri ideálnom stave by mali
prebehnúť do 37 mesiacov. To za predpokladu, že každá inštancia prvostupňové rozhodnutie
správneho orgánu a následné rozhodnutia, ktoré jej posúdeniu budú prechádzať posúdi ako zákonné
14
a aj správne. Z toho konanie na prvostupňovom správnom orgáne vrátane konania o riadnom
opravnom prostriedku do dvoch mesiacov a konania v rámci mimoriadnych opravných prostriedkov do
35 mesiacov.
Ďalší problém vidím aj vo vzťahu jednotlivých inštancií. Súčasný systém je nastavený tak, že
orgány stojace v rámci konania vyšších stupňoch majú možnosť negovať postoj v podstate všetkých
nižších inštancií. To znamená, že vyššia inštancia môže zastať názor, ktorý bude úplne rozdielny
a v dôsledku svojho vysokého postavenia v hierarchickom rebríčku orgánov kontroly správnych
rozhodnutí nebude mať napríklad správny orgán obhajujúci svoje rozhodnutie žiadnu možnosť účinne
15
sa brániť.
13
K právoplatnosti správnych rozhodnutí bližšie pozri napríklad Sobihard, J.: Komentár k Správnemu poriadku 71/1967 Zb.: § 52,
uverejnené v ASPI pod ID: LIT30477SK.
14
Pri rozhodnutí správneho orgánu v prvom a druhom stupni som vychádzal zo zákonnej lehoty uvedenej v § 49 správneho poriadku.
Počítal som s 30-dňovou lehotou pre prvostupňové a 30-dňovou lehotou pre druhostupňové rozhodnutie. Tieto lehoty som pre
zjednodušenie viedol tak pre prvostupňové ako aj pre druhostupňové rozhodnutie ako mesačné. Pre konanie na všeobecných
súdoch o mimoriadnom opravnom prostriedku som tak pre prvostupňové ako aj druhostupňové konanie počítal dokopy dobu 20
mesiacov. Vychádzal som zo štatistiky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, podľa ktorej priemerná dĺžka konania vo
veciach rozhodovania podľa druhej hlavy piatej časti OSP od dôjdenia veci na súd do právoplatnosti rozhodnutia je 20,47 mesiacov
(http://www.justice.gov.sk/stat/roc/11/index.htm, 13. 4. 2012). Pre konanie na Ústavnom súde som rátal s dobou 3 mesiace.
Vychádzal som z vyjadrenia predsedníčky Ústavného súdu, podľa ktorého bola priemerná dĺžka súdnych konaní na Ústavnom súde
86 dní (http://www.tasr.sk/23.axd?k=20120307TBA01202, 13. 4. 2012). Pre konanie pred ESĽP som rátal s lehotou 12 mesiacov.
Vychádzal som zo štatistiky za rok 2011, avšak tu je treba povedať, že tento proces aj s ohľadom na uvedenú štatistiku môže byť
podstatne dlhší (http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/11CE0BB3-9386-48DC-B012-AB2C046FEC7C/0/STATS_EN_2011.PDF, 13.
4. 2012).
15
Príkladom je zmena rozhodnutia krajského súdu Najvyšším súdom Slovenskej republiky podľa § 250ja OSP tak, že rozsudok
prvého stupňa zruší a vec mu vráti na ďalšie konanie. Navyše Najvyšší súd Slovenskej republiky spravidla rozhodne bez nariadenia
pojednávania (pozri k tomu bližšie § 250ja odsek (2) OSP), teda len na základe odvolania a písomného vyjadrenia správneho orgánu.
Môže sa teda stať, že prvostupňový správny orgán rozhodne, druhostupňový správny orgán toto rozhodnutie potvrdí, prvostupňový
súd v konaní podľa druhej hlavy piatej časti OSP žalobu zamietne z dôvodu, že rozhodnutie a postup mu predchádzajúci v medziach
žaloby bude považovať za v súlade so zákonom a Najvyšší súd Slovenskej republiky tento názor úplne neguje. Správny orgán bude
teda musieť akceptovať názor, ktorý je odlišný s názorom troch predchádzajúcich inštitúcií. Sám totiž nemá možnosť podať sťažnosť
na Ústavný súd.
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Nedostatok tohto systému vidím aj v probléme špecializácie. Zatiaľ čo správne orgány sú
väčšinou úzko špecializované na konkrétne typy konaní, do kontrolnej pôsobnosti všeobecných súdov
16
podľa piatej časti OSP spadajú skoro všetky správne konania a konečné rozhodnutia v nich. Do
pôsobnosti Ústavného súdu patrí ochrana ústavnosti vo všetkých oblastiach života. Predmet konania na
Ústavnom súde tak môže súvisieť v podstate s hociktorou otázkou s každého právneho odvetvia. Ešte
v ťažšej situácii sa nachádza ESĽP, nakoľko jeho sudcovia posudzujú dodržanie Dohovoru a jeho
protokolov vo vzťahu k všetkým štátom, ktoré tieto dokumenty ratifikovali. Títo sudcovia tak riešia spory
dotýkajúce sa právnych poriadkov pomerne veľkého počtu štátov.
Je pravdou, že hierarchicky vyššie postaveným kontrolným orgánom je spravidla poskytnutý
lepší asistentský právny servis prostredníctvom právnych poradcov, asistentov a podobne. Napriek
tomu sa mi naskytá otázka, či z hľadiska vedomostí možno považovať skúseného právnika napríklad
daňového úradu s dlhoročnou praxou na tomto úrade za rovnako erudovaného v tejto oblasti ako sudcu
ESĽP napríklad z Francúzskej republiky, ktorý rozhoduje o namietaní porušenia Dohovoru v daňovej
veci, kde bolo vydané rozhodnutie z hľadiska funkčnej príslušnosti týmto úradníkom.
Zastávam názor, že navzdory lepšej špecializácii na nižších stupňoch, aj kontrolné orgány na
vyššom stupni sú schopné kontrolovanú vec zodpovedne posúdiť. To však len za predpokladu
dostatočnej erudovanosti osôb, ktoré budú jednotlivé veci posudzovať. Myslím si, že podmienkou na
kontrolu rozhodnutia nemusí byť nevyhnutné, aby kontrolujúca osoba mala viac vedomosti, ako osoba
ktoré kontrolované rozhodnutie vydala. Mala by mať však toľko vedomostí, aby bola schopná
zákonnosť takéhoto rozhodnutia skontrolovať.
Uvedené je dôležité aj preto, lebo systém opravných prostriedkov môže fungovať iba za
predpokladu, že nižšie autority budú akceptovať tie vyššie. Pokiaľ správne orgány nebudú mať v dôveru
v súdy konajúce podľa piatej časti OSP a tieto súdy nebudú mať dôveru v Ústavný súd a jeho sudcov,
hierarchia nastavená právnym poriadkom sa stane doslova umelou. Myslím si, že takýto systém bude
pôsobiť len formálne a výsledne sa objaví v jeho nerešpektovaní verejnosti, respektíve v kritike
verejnosti vo vzťahu k nemu.
Pri hľadaní vhodného systému riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkov je potrebné
brať do úvahy aj jeden zo základných neprávnych faktorov, ktorým je ekonomická stránka. Domnievam
sa, že na to, aby mohol pri preskúmavaní rozhodnutia každý stupeň kontroly fungovať tak, ako zákon
od neho očakáva, potrebuje v prvom rade personálne a materiálne vybavenie. Napriek tomu, že nie
som ekonóm a nemám presné štatistiky, myslím si, že takto z hadiska stupňov kontroly veľkoryso
nastavenému systému, nie je možné všetkým stupňom dostatočne vyhovieť. Často osoby rozhodujúce
v rámci správneho konania a vykonávajúce tieto konania nemajú dostatočné podmienky, pomocný
17
aparát a podobne. Uvedený nedostatok sa musí nutne prejaviť na kvalite práce sudcov.
So zreteľom na tieto všetky skutočnosti sa naskytá otázka, či zmenami v rámci tohto
kvantitatívne bohatého systému opravných prostriedkov by sme nemohli zmenšiť množstvo opravných
prostriedkov. Je na posúdenie, či by nebolo efektívnejšie mať menej opravných prostriedkov, v rámci
ktorých by sme však vedeli zabezpečiť lepšiu špecializáciu a vedeli ich aj lepšie personálne
a materiálne vybaviť.
Možností pre zhutnenie opravných prostriedkov je viacero. Pri ich stanovovaní však je potrebné
zabezpečiť garanciu základných ľudských práv zakotvených v ústave a medzinárodných dokumentov
ratifikovaných Slovenskou republikou.
Z uvedeného dôvodu v súčasnosti najvyššie postavená inštitúcia v hierarchii kontroly rozhodnutí
bude musieť zostať ESĽP. Zrejme v nezmenenej podobe bude potrebné zachovať aj pôsobnosť
Ústavného súdu Slovenskej republiky. Tu bude však potrebné vyriešiť, do akej miery by mal mať tento
súd právomoc meniť názory súdov rozhodujúcich podľa piatej časti OSP vyjadrených pri posudzovaní
zákonnosti rozhodnutí správnych orgánov.
Som toho názoru, že v rámci systému kontroly správnych rozhodnutí bude potrebné ponechať aj
súdny prieskum rozhodnutí. Tu však vidím priestor na diskusiu o tom, či je potrebné dvojstupňové
právne súdnictvo alebo by stačilo vytvoriť jeden silný a dobre personálne obsadený stupeň.

16

Súdy preskúmavajú všetky rozhodnutia okrem tých, ktoré sú vylúčené právnym predpisom minimálne so silou zákona (K tomu
bližšie pozri článok 46 Ústavy.
Na túto skutočnosť sa dlhodobo upozorňuje. Napríklad Martin Valentovič a Radovan Kavický v Analýze systému súdnictva a jeho
výkonnosti v období do roku 2010 vypracovanej v júli 2011 uvádzajú: Ako zdôrazňuje tento projekt, správne fungovanie súdnictva je z
pochopiteľných dôvodov mimoriadne závislé na kvalite samotných sudcov, i keď zďaleka nejde o jediný faktor, ktorý ovplyvňuje
celkovú úroveň kvality súdnictva. Pre správne fungovanie práce súdov sú okrem financií potrebné aj vhodné materiálne vybavenie
súdov (s dôrazom na efektívny informačný systém monitorujúci prácu sudcov, ktorý aj vhodne napomáha nielen sudcovi, ale aj
ostatným
pracovníkom
na
danom
súde).
(analýza
je
uverejnená
na
http://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=probl%C3%A9m+s+vybaven%C3%ADm+s%C3%BAdov&source=web&cd=10&ved=0CFgQFj
AJ&url=http%3A%2F%2Fwww.justice.gov.sk%2FStranky%2FSudy%2FStatistika%2520sudy%2520a%2520sudcovia%2Fanalyza_su
dnictva_2011.pdf&ei=LzORT9LcCMXJtAbcpbDfBA&usg=AFQjCNGMU3d6nUy0D2ZwFaAaIjcvDCXRxg, 2. 5. 2012, citácia sa
nachádza na strane 60)
17
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Revízii by sa malo podrobiť aj klasické správne konania. Je potrebné zvážiť, či by správne
rozhodnutia, a to najmä meritórne, v súčasnom rozsahu mali byť preskúmavané správnymi orgánmi
v rámci konania o odvolaní alebo rozklade alebo či by v určitých konaniach nestačilo preskúmavanie
súdom v konaní o riadnom opravnom prostriedku.
Problémy naznačené považujem za pomerne zložité a podľa môjho názoru ich nie je možné
riešiť paušálne. V rámci posúdenia možnosti zmenšiť počet opravných prostriedkov je nutné uskutočniť
revíziu každého druhu správneho konania. V rámci tejto revízie by sa malo primárne posúdiť, koľko vecí
v rámci jedného druhu konania sa vybaví v rámci správneho konania a koľko vecí končí na súde. Tiež
by sa malo posúdiť, či v konkrétnom type konaní má opodstatnenie jednostupňové alebo dvojstupňové
súdne preskúmavanie. Podotýkam, že aj v súčasnosti máme konania, ktoré miesto šiestich stupňov má
len štyri. Nepoznám pritom názory, ktoré by takúto koncepciu napádali pre nedostatok opravných
18
prostriedkov.
3

ZÁVER

Hľadanie ideálneho nastavenia opravných prostriedkov voči rozhodnutiam správnych orgánov
vnímam ako nekončiaci proces. V každej etape ľudského vývoja je totiž potrebné zohľadňovať faktory
akými sú napríklad historický vývoj, ekonomické možnosti, prevládajúca ideológia, technologický
pokrok. Významným faktorom je v súčasnosti tiež zaradenie Slovenskej republiky v rámci politickej
mapy sveta.
Vo svojom článku som chcel poukázať na to, že súčasné nastavenie systému opravných
prostriedkov voči rozhodnutiam správnych orgánov nepovažujem za efektívny a účinný. Poukázal som
nielen na problém rýchlosti, ale aj nedostatočnej účinnosti spojenej najmä s problémom špecializácie na
jednotlivých úrovniach a komplikovanosťou vzťahov medzi jednotlivými úrovňami kontroly. Myslím, že aj
v tomto prípade je možné skonštatovať, že čím viac inštancií, tým viac vzťahov a tým viac problémov.
Nerád by som zastal názor, že súčasný systém je neudržateľný. Myslím si, že aj naďalej môže
fungovať v tejto podobe. Je však otázne, či tento spôsob fungovanie bude dostatočne efektívny. Je
otázne, či to nebude len o nejakej kvantite, ktorá konečne nezaťažuje len spravované subjekty, ale aj
celý štát.
V súlade s uvedeným v článku mám za to, že v súčasnosti bude treba rešpektovať pôsobnosť
dvoch najvyššie postavených inštitúcií v rámci preskúmavania správnych rozhodnutí. Pri ostatných je
však možné pristúpiť k určitej redukcii. Tá sa bude týkať najmä možností súdov rozhodovať v druhom
stupni vo viacerých konaniach ako aj možnosti vytvorenia len jednostupňového správneho súdnictva.
To však je možné len po dôkladnej analýze jednotlivých druhov správnych konaní. Bude potrebné
posúdiť, či odvolacie konanie na správnom orgáne nie je považované len za formálnu podmienku na
prístup k súdu. Tiež sa bude potrebné zaoberať tým, či prvostupňové súdne konanie podľa piatej časti
OSP nie je tiež len formálnym predpokladom pre druhostupňové súdne konanie.
Po tomto výskume by sme mali byť schopní posúdiť opodstatnenosť niektorých opravných
prostriedkov a vytvoriť tak rýchlejší a aj účinnejší systém kontroly. Záverečný návrh by mal však padnúť
až po širokej odbornej debate, do ktorej dúfam prispeje aj tento článok.
Tento článok je podporovaný Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy číslo
APVV-0448-10 v rámci projektu Právna úprava správneho súdnictva v Slovenskej republike.
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KAM KRÁČÍŠ PŘESTUPKOVÉ ŘÍZENÍ?
Martin Škurek
Právnická fakulta UP Olomouc
Abstrakt: Cílem příspěvku je přinést základní informace o novele přestupkového zákona týkající se
registrace přestupků pro účely trestního řízení.
Klíčová slova: Registr přestupků, evidence přestupků, kriminalizace, recidiva
Abstract: The aim of this paper is to provide basic information about the amendment of the offense Act
relating to registration of offenses for the purposes of criminal proceedings.
Key words: Register of offenses, evidence of offenses, criminalization, relapse.
1

ÚVOD

V posledním roce se poměrně často objevují zprávy týkající se problematiky centrálního registru
občanů, v němž by, podobně jako je tomu u trestných činů v Rejstříku trestů, byly evidovány všechny
přestupky, jichž se naši občané dopustili. Smyslem záměru vlády ČR je zřídit registr přestupků, který by
umožnil spravedlivý postih přestupkové recidivy. Základním kamenem prevence opakovaného páchání
přestupků má být trestní kriminalizaci opakovaného páchání některých z nich. Zároveň by novela
zákona č. 200/1990 Sb., měla zakotvit i možnost zadržet pachatele přestupku svědky či poškozenými,
tedy nikoliv jen policisty nebo strážníky obecní policie.
2

PROČ REGISTR PŘESTUPKŮ?

Základní otázkou, která se pojí s registrem přestupků je smysl jeho existence. Odpověď na tuto
otázku je celkem prostá. Přestupky jsou podle statistik nejčastěji páchanými veřejnoprávními delikty.
Navíc se jedná o delikty, které jsou způsobilé velmi intenzivně a negativně zasáhnout do sféry třetích
osob. Začasté je také páchání přestupků jen jakýmsi předstupněm páchání další závažnější protiprávní
činností. Navíc je nutné si uvědomit, že přestupkový zákon upravuje postihování poměrně závažných
přestupků, které spočívají v krádežích, podvodech, zpronevěrách, poškozování cizí věci, podílnictví,
výhrůžkách násilím či jinou újmou, ublížení na zdraví, stalkingu, rvačkách, pomluvách, urážkách,
vydírání, činech obdobných výtržnictví a desítkách (až stovkách) dalších protiprávních jednání. A právě
registrace některých druhů přestupků s možností jejich následného trestního postihu by měla více
přispívat k ochraně hodnot uvedených v ustanovení § 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích. V tomto
smyslu je také důležitý pocit bezpečnosti veřejnosti, který by se mohl zavedením registrace přestupků
posílit. Je také nutné uvést, že v některých případech se určité jednání určité osoby pohybuje na hranici
přestupku a trestného činu, a proto velmi často dochází, vzhledem k přetížení orgánů činných
v trestním řízení, k posouzení určitého závažného protiprávního jednání, které zřejmě naplňuje všechny
znaky trestného činu, jako přestupku. Zavedením registrace a následného trestněprávního postihování
některých druhů přestupků by se měl tento nešvar odstranit a mělo by dojít k posílení důvěry veřejnosti
k postupu orgánů činných v trestním řízení a dalších věcně a místně příslušných orgánů
v přestupkových věcech.
Důvody zavedení centrálního registru přestupků jsou však, vedle výše uvedených teoretických a
psychologických důvodů, i ryze praktické. Cílem existence a fungování registru by mělo být efektivnější
projednávání a následné vymáhání sankcí za uložené přestupky. Dalším důvodem zřízení je např.
sjednocení a centralizace údajů o postihu za přestupek, neboť v současné době příslušné správní
orgány většinou jen nesystematicky a rozdílnými způsoby evidují pro své vnitřní potřeby údaje o jimi
projednaných přestupcích, centrálně však údaje získat nelze. Tento stav je tak překážkou efektivní
činnosti mj. Policie ČR a obecně orgánů činných v trestním řízení, které nezískávají kompletní a přesné
údaje. V případech tzv. diváckého násilí nebo projevů extrémismu by mohl být přístup k těmto
informacím zásadní. Posledním důvodem pro zavedení registru je jeho využití pro vnitřní potřeby všech
orgánů veřejné správy, v jejichž působnosti je postihování určitých druhů přestupků. Orgány veřejné
správy by tak velmi snadno mohly sledovat svou rozhodovací činnost a naplňovat v praxi požadavek
vyslovený v ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, kde je uvedeno, že:
„Správní orgán dbá, aby přijaté řešení bylo v souladu s veřejným zájmem a aby odpovídalo okolnostem
daného případu, jakož i na to, aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů
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1

nevznikaly nedůvodné rozdíly.“ Navíc je nutné upozornit na ustanovení § 12 zákona č. 200/1990 Sb., o
přestupcích, podle kterého: „Při určení druhu sankce a její výměry se přihlédne k závažnosti přestupku,
zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům, k okolnostem, za nichž byl spáchán, k míře
zavinění, k pohnutkám a k osobě pachatele, zda a jakým způsobem byl pro týž skutek postižen v
disciplinárním řízení.“ Z dikce tohoto ustanovení je jasné, že na druh a výši uložené sankce má vliv i
případná recidiva pachatele přestupku. A právě centrální registr přestupků by byl vhodným informačním
zdrojem, který by umožňoval postihování recidivy a účinnější ochranu společnosti zájmů chráněných
2
přestupkovým, ale i jinými zákony, které upravují skutkové podstaty přestupků.
3

NYNĚJŠÍ PRÁVNÍ STAV EVIDENCE PŘESTUPKŮ

Důvodem pro záměr zavedení institutu centrálního registru přestupků do právního řádu České
republiky je i současný právní stav evidence přestupků, který je odrazem celkového neutěšeného stavu
přestupkového práva, který se vyznačuje značnou rozbitostí právní úpravy. Je tedy možné shrnout, že
ani zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, který obsahuje „obecnou část“ zahrnující základní
hmotněprávní instituty přestupkového práva, společné pro projednávání všech přestupků, dále procesní
ustanovení stanovující odchylky od správního řádu a konečně definici skutkových podstat některých
přestupků a ani jiné zákony upravující skutkové podstaty dalších přestupků neupravují centrální
evidování případů spáchání přestupků. Na tomto místě je snad možné uvést jen ustanovení § 96
přestupkového zákona, ve kterém je uvedeno, že: „Obce a kraje každoročně poskytují vždy ke dni 31.
ledna údaje o projednaných přestupcích orgány místní správy ve svých správních obvodech za uplynulý
kalendářní rok ke zpracování Ministerstvu vnitra.“ Ministerstvo vnitra pak ze shromážděných údajů
zpracovává „Roční výkaz o přestupcích projednaných orgány místní správy,“ ze kterého však nelze
zjistit konkrétní údaje o pachatelích přestupků (evidován je pouze počet jednotlivých přestupků, způsob
jejich vyřešení, souhrn uložených sankcí a uložených ochranných opatření, tzn. že se jedná o údaje
3
pouze statistického charakteru).
4

NAVRHOVANÝ ROZSAH EVIDENCE PŘESTUPKŮ

Tato otázka souvisí s hlavním cílem centrálního registru přestupků a to vytvoření podmínek pro
kriminalizaci přestupkové recidivy, což také vyplývá z programového prohlášení Nečasovy vlády. Pro
tyto účely by pak postačovalo, aby v registru přestupků byly evidovány pouze ty přestupky, u nichž je
zájem na kriminalizaci přestupkové recidivy. Debata o kriminalizaci recidivy se nejčastěji vede
v souvislosti s přestupky proti občanskému soužití dle § 49 zákona o přestupcích (zejména přestupek
proti občanskému soužití dle § 49 odst. 1 písm. c) spáchaný některou z forem hrubého jednání, např.
drobným ublížením na zdraví), a především přestupky proti majetku dle § 50 zákona o přestupcích
(ustanovení § 50 odst. 1 písm. a) zákona o přestupcích zahrnuje přestupek spáchaný formou krádeže,
podvodu, zpronevěry či poškození cizí věci, a to i ve stadiu pokusu, ustanovení § 50 odst. 1 písm. b)
zákona o přestupcích zahrnuje přestupek spáchaný formou neoprávněného užívání cizí věci a zatajení
věci, ustanovení § 50 odst. 1 písm. c) zákona o přestupcích zahrnuje přestupek spáchaný formou
podílnictví). V úvahu přichází např. i kriminalizace recidivy pytláctví dle § 35 odst. 1 písm. f) zákona o
přestupcích či kriminalizace recidivy týrání zvířete postihovaného na základě § 27 odst. 1 písm. b)
zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
na ochranu zvířat proti týrání). V úvahu přicházejí i některé dopravní přestupky, např. řízení vozidla po
požití nebo pod vlivem alkoholického nápoje nebo jiné návykové látky dle § 22 odst. 1 písm. b) a c)
zákona o přestupcích nebo řízení vozidla bez řidičského oprávnění dle § 22 odst. 1 písm. e) bod 1.
zákona o přestupcích. Dále v úvahu přichází i postih recidivy neoprávněného nakládání s exempláři
ohrožených druhů dle § 34c odst. 3 písm. a) až c) zákona o obchodování s ohroženými druhy, jakož i
4
recidivy dalších přestupků.
Na tomto místě je nutné říct, výčet konkrétních evidovaných skutkových podstat nemusí být
zdaleka uzavřený a v čase se může i měnit, což zároveň může být i nevýhodou registru přestupků, v
němž by byly evidovány přestupky jen v omezeném rozsahu. V případě změny názoru na potřebnost
případné kriminalizace některých by tak bylo třeba seznam evidovaných přestupků opakovanými
novelami obměňovat. Tato situace by mohla také vést k růstu rizika vzniku chyb v registru přestupků ze
strany evidujících orgánů veřejné správy. Jen omezený rozsah evidence přestupků by se také mohl

1

ust. § 2 a 4 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu
Kolman P. Zaveďme konečně centrální rejstřík přestupků! [online]. E-právo, 22. listopadu 2011 [cit. 2012-03-28]. Dostupný z:
<http://www.epravo.cz/top/clanky/zavedme-konecne-centralni-rejstrik-prestupku-78560.html>.
3
ust. § 96 zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích
4
KOLMAN, P. Zaveďme konečně centrální rejstřík přestupků! [online]. E-právo, 22. listopadu 2011 [cit. 2012-03-28]. Dostupný z:
<http://www.epravo.cz/top/clanky/zavedme-konecne-centralni-rejstrik-prestupku-78560.html>.
2
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projevit na řádném výkonu správnětrestní pravomoci správních orgánů, zahrnující i zohlednění recidivy
přestupkového jednání v rámci přestupkového práva, a dále např. pro účely ověřování spolehlivosti pro
účely řízení dle zvláštních zákonů či pro jiné účely relevantní pro Policii ČR. Jen úplná evidence všech
přestupků potom může sloužit k vytvoření celistvého pohledu na osobnost pachatele přestupku. Na
druhou stranu však omezená evidence vybraných skutkových podstat přestupků může snížit složitost, a
tím i náklady na správu registru přestupků a vkládání dat do registru přestupků ze strany příslušných
správních orgánů. Podle mého názoru by bylo, de lege ferenda, vhodné v registru evidovat všechny
přestupky s tím, že by přestupkový zákon přesně definoval, u kterých z nich je při opakovaném páchání
5
možná trestněprávní kriminalizace.
5

ROZSAH EVIDOVANÝCH ÚDAJŮ PROCESNÍHO CHARAKTERU
Další otázkou je rozsah údajů o přestupku, které budou do registru přestupků vkládány. Podle
příslušného návrhu postačuje především údaj o pravomocném rozhodnutí o vině pachatele (a to opět
pro účely možné kriminalizace recidivy přestupkového jednání). Údaj o pravomocném rozhodnutí o vině
se může jevit jako dostačující zejména pro možnost zohlednění recidivy přestupkového jednání v rámci
dalšího přestupkového řízení. Vycházet by bylo možné jen z takových rozhodnutí, kde byla prokázána
vina pachatele, nikoliv např. jen z údajů o pouhém oznámení přestupku. V registru by však měly
figurovat i informace o pouhém oznámení přestupku, vedení řízení o přestupku či zastavení řízení o
přestupku a to z důvodu snahy získat celistvější obraz o chování a možných protiprávních aktivitách té
které osoby. V registru by také měly být uvedeny údaje o sankci a o ochranném opatření, dále údaje
umožňující identifikovat osobu obviněného z přestupku a údaje o orgánech veřejné moci, které ve věci
rozhodovaly. Konkrétně se jedná o následující data: jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné příjmení
obviněného z přestupku, datum a místo narození, adresa místa trvalého pobytu, příp. adresa místa
pobytu cizince, základní identifikátor obviněného z přestupku, a rodné číslo, bylo-li přiděleno, údaj o
správním orgánu, který rozhodl v 1. stupni, včetně data vydání, č. j. a právní moci rozhodnutí, údaj o
správním orgánu, který rozhodl v 2. stupni, včetně data vydání, č. j. a právní moci rozhodnutí, údaj o
správním orgánu, který rozhodl v 1. (a v případě odvolání i v 2.) stupni v přezkumném řízení o změně
rozhodnutí o přestupku, jímž byla vyslovena vina, pokud zůstalo beze změny vyslovení viny, včetně
data vydání, č. j. a právní moci rozhodnutí, údaj o soudu, který rozhodl o správní žalobě proti rozhodnutí
o přestupku, pokud rozhodl o moderaci sankce (pokuty), včetně data vydání, č. j. a právní moci
rozhodnutí, rozhodnutí o vině – právní kvalifikace uvedením ustanovení zákona a citace zákona (např.
§ 27 odst. 1 písm. j) zákona č. 234/1992 Sb.), druh a výměra sankce, údaj o době trvání sankce (v
případě zákazu činnosti), údaj o ochranném opatření a o době trvání ochranného opatření, údaj o
upuštění od výkonu zbytku sankce (zákazu činnosti), identifikace správního orgánu a konkrétní úřední
osoby, která zápis provedla, resp. přesné časové určení každé změny provedené v registru přestupků,
včetně identifikace subjektu a konkrétní úřední osoby, která změnu (vstup) provedla.
Návrh také stanoví, že dojde-li ke zrušení pravomocného rozhodnutí o přestupku v rámci
přezkumného řízení, k vydání nového rozhodnutí o přestupku po povolení obnovy řízení v obnoveném
řízení a ke zrušení rozhodnutí o přestupku správním soudem na základě správní žaloby, budou údaje o
6
zrušeném rozhodnutí (rozhodnutích) z registru přestupků v zákonem stanovené lhůtě vymazány.
6

URČENÍ DOBY UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ V REGISTRU PŘESTUPKŮ

Doba, po niž budou uchovávány údaje v registru přestupků, má být stanovena jednak v
návaznosti na případnou změnu trestního zákoníku, díky níž by bylo možno trestněprávně postihovat
recidivu přestupkového jednání, a dále v návaznosti na změnu souvisejících právní ch předpisů. Doba,
po níž by měly být údaje uchovávány, by měla též reflektovat další potřeby orgánů veřejné moci
vyplývající ze zvláštních právních předpisů. Návrh, prozatím, žádnou pevnou dobu nestanoví. Měla by
však variovat mezi 3 a 5 roky od nabytí právní moci rozhodnutí věcně a místně příslušného orgánu o
přestupku. Tuto dobu, kterou ze svého pohledu považuji za dlouhou, by mělo být možné aplikovat jen u
závažných forem přestupkového jednání. Takto, po dlouhou dobu archivované údaje, by následně
mohly sloužit i potřebám orgánů činných v trestním řízení. 5letá lhůta by navíc odpovídala 5leté lhůtě
stanovené pro skartaci správních spisů o jednotlivých přestupcích. U bagatelních přestupků by tato
7
doba měla být o mnohé kratší. Po uplynutí této doby má docházet k výmazu příslušných údajů.

5
POTMĚŠIL, J. Centrální registr přestupků – očekávání versus realita [online]. Jiné právo, 8. března 2012 [cit. 2012-03-28].
Dostupný z: <http://jinepravo.blogspot.com/2012/03/jan-potmesil-centralni-registr.html>.
6
KOLMAN P. Zaveďme konečně centrální rejstřík přestupků! [online]. E-právo, 22. listopadu 2011 [cit. 2012-03-28]. Dostupný z:
<http://www.epravo.cz/top/clanky/zavedme-konecne-centralni-rejstrik-prestupku-78560.html>.
7
Tamtéž.
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7

OKRUH SUBJEKTŮ VKLÁDAJÍCÍCH ÚDAJE DO REGISTRU PŘESTUPKŮ

Těmito subjekty by měly být zejména ty orgány veřejné správy, které vydaly rozhodnutí o vině a
sankci za spáchaný přestupek. Otázkou, která není doposud vyřešena, je, zda se mají údaje vkládat
podle toho, na jakém stupni bylo pravomocně rozhodnuto, nebo by mělo dojít k instančnímu sjednocení.
Tato skutečnost by nic neměnila na tom, že by i nadále mohla být pravomocná rozhodnutí měněna
nebo zrušena správním soudem. V případě že by údaje vkládaly či měnily ty orgány veřejné správy,
které ve věci rozhodly pravomocně, hrozí riziko výskytu opomenutí ze strany toho kterého orgánu a v
případě správních soudů i riziko ztráty kontroly nad danou administrativní činností. Na druhé straně
předávání informací mezi správními orgány veřejné správy s sebou také nese riziko vzniku chyb a také
může docházet k nežádoucím prodlevám.
Samostatnou otázkou je pak to, jak zajistit včasné uložení údaje do registru, tedy zda má být pro
správní orgán prvního stupně stanovena lhůta, v níž bude povinen údaj do registru přestupků vložit,
příp. zda jiné orgány veřejné moci (nadřízený správní orgán, správní soud) bude mít povinnost v určité
lhůtě sdělit výsledek svého rozhodnutí správnímu orgánu prvního stupně, aby tento mohl včas splnit
svoji povinnost. Za tímto účelem bude zřejmě nutné stanovit pevnou lhůtu, v níž budou orgány veřejné
8
správy povinny příslušné údaje vložit.
8

OKRUH SUBJEKTŮ OPRÁVNĚNÝCH ŽÁDAT O ÚDAJE Z REGISTRU PŘESTUPKŮ

Údaje evidované v registru přestupků mají být dostupné orgánům veřejné správy a moci, které to
potřebují ke své činnosti. Jedná se o samotné orgány veřejné správy, v jejichž působnosti je
projednávání přestupků (např. pro účely zvažování druhu a výše sankce ukládané při rozhodování o
přestupku), a to včetně orgánů projednávajících přestupky v blokovém řízení (zejména orgány Policie
ČR a obecní policie) a odvolacích správních orgánů, dále orgány činné v trestním řízení pro účely jeho
vedení (zejména bude-li trestním právem postihována recidiva přestupkového jednání, ale třeba i pro
účely tzv. pověstí), dále orgány cizích států na základě mezinárodní smlouvy, dále orgány, které
provádějí výkon rozhodnutí, a konečně i jiné orgány, stanoví-li tak zvláštní zákon, a to pro účely
stanovené tímto zvláštním zákonem (např. orgány Policie ČR dle zákona o zbraních, ověřují-li
spolehlivost žadatele o zbrojní průkaz). Údaje uvedené v registru by měl být přístupné nepřetržitě a to i
dálkovým způsobem. Dále musí mít přístup k údajům občané, resp. osoby, jichž se záznam v registru
přestupků týká. V úvahu přichází především poskytování ověřeného výstupu z registru přestupků na
základě § 9 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Ověřený výstup z registru přestupků by byl poskytován
na žádost, za správní poplatek, na kontaktním místě veřejné správy (Czech POINT). Ve hře je i varianta
umožnění pouhého nahlížení do registru přestupků (viz níže). Poskytování údajů konkrétním orgánům
veřejné moci by mělo být vymezeno ve zvláštních právních předpisech, v závislosti na potřebách toho
9
kterého orgánu veřejné moci.
9

ÚČEL A ROZSAH KRIMINALIZACE PŘESTUPKOVÉ RECIDIVY

Hlavním důvodem vedoucím k zavedení přestupkové recidivy je nutnost efektivního postihu
závažného protiprávního jednání, které v současné době nelze kvalifikovat jako trestný čin, ačkoli
společenská škodlivost takového jednání v mnohých případech dosahuje intenzity trestného činu. První
skupinou přestupků, které by bylo možné při recidivě kriminalizovat, jsou protiprávní jednáni proti
majetku V praxi se objevují případy, kdy se pachatelé opakovaně dopouští přestupků proti majetku se
škodou nižší než 5 000,- Kč, která je hranicí trestní odpovědnosti, a to opakovaně či „sériově.“ Jednání
těchto osob je často plánované, promyšlené, příp. rutinní, mnohdy i organizované či skupinové, a okruh
poškozených je rovněž široký. Ačkoli jsou pachatelé několikanásobně postihováni, neexistuje v
současné době účinný nástroj, jak jim v opakování jejich protiprávního jednání zabránit.
Druhou skupinou postižitelných přestupků by měly být ty proti občanskému soužití. Pachatelé
této skupiny přestupků začasté své jednání stupňují a ohrožují své okolí. Byly zaznamenány případy,
kdy takto stupňované protiprávní jednání vyvrcholilo spácháním násilného trestného činu s tragickými
následky. V úvahu dále přichází kriminalizace např. týrání zvířat, nebo postih pytláctví. Výrazně
společensky nebezpečné je např. i opakované řízení vozidla pod vlivem alkoholu.

8
POTMĚŠIL, J. Centrální registr přestupků – očekávání versus realita [online]. Jiné právo, 8. března 2012 [cit. 2012-03-28].
Dostupný z: <http://jinepravo.blogspot.com/2012/03/jan-potmesil-centralni-registr.html>.
9
POTMĚŠIL, J. Centrální registr přestupků – očekávání versus realita [online]. Jiné právo, 8. března 2012 [cit. 2012-03-28].
Dostupný z: <http://jinepravo.blogspot.com/2012/03/jan-potmesil-centralni-registr.html>.
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Hlavním účelem trestněprávního postihu recidivy přestupkového jednání je zefektivnění represe
v případech, kdy ani opakovaný postih za přestupek nevedl k nápravě pachatele. Konkrétní forma
10
postihu by měla spočívat v zohlednění předchozího postihu za přestupek.
10

ZÁVĚR

Ministerstvo spravedlnosti v souvislosti s navrženou novelou upozornilo na skutečnost, že se
nápad drobné kriminality v podobě přestupků od doby přijetí nového trestního zákona zásadně
nezměnil, resp. udržuje se zhruba na stejné úrovni a zároveň nenastala žádná nová skutečnost, která
by odůvodňovala změnu trestní politiky, ve formě zpřísnění legislativy zavedením trestního postihu za
přestupkovou recidivu. Ministerstvo spravedlnosti v předchozích obdobích také namítalo, že trestní
postih přestupkové recidivy by mohl mít za následek i zvýšení počtu vězněných osob. Dále je nutno
počítat s vyššími náklady na administraci trestního stíhání, oproti jednoduššímu a méně nákladnému
řízení o přestupku. Navíc pokud by mezi formální znaky skutkového podstaty toho kterého trestného
činu byl zahrnut předchozí přestupek, nelze se vyhnout případům, kdy se bude jednat o přestupky
natolik bagatelní, že ani v případě recidivy státní zástupce či nejpozději trestní soud neuzná recidivující
skutek za natolik společensky škodlivý, aby se jednalo o trestný čin. Věc pak bude nakonec vrácena
(postoupena) k projednání jako přestupek, což bude mít za následek nárůst nákladů všech dotčených
11
orgánů veřejné moci.
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PROBLEMATIKA KATASTRÁLNEHO KONANIA A JEHO
KOMPARÁCIA S VYBRANÝMI ŠTÁTMI EURÓPSKEJ ÚNIE
Jana Elzerová
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Témou článku je problematika katastrálneho konania, ktorý sa zaoberá aktuálnymi otázkami
právnej úpravy katastra nehnuteľností s osobitným zameraním na vybrané problémy, na ktoré
poukazujem. Súčasťou článku je analýza súčasného právneho stavu a komparácia relevantných
ustanovení Katastrálneho zákona v podmienkach Slovenskej republiky s právnou úpravou vybraných
štátov Európskej únie a z nich vyplývajúcich návrhov de lege ferenda.
Kľúčové slová: Katastrálny zákon, kataster nehnuteľností, správa katastra, katastrálny úrad, správne
súdy, konanie o povolení vkladu, vlastnícke právo, nehnuteľnosť, zásada materiálnej publicity
Abstract: The topic of the article is the issue of cadastral proceeding, which deals with the current
legislation in the field of land register with special focus on selected problems. The article analyzes the
current legal situation and compares the relevant provisions of Cadastral Act in the Slovak Republic
with legislation of selected European Union countries and forms resulting proposals De lege ferenda.
Key words: Cadastral Act, land register, district cadastral registry, cadastral land office, administrative
courts, procedure to permit the contribution, property right, real estate, principle of material publicity
1

ÚVOD

Právne podmienky konštituovania katastra nehnuteľností ako nástroja evidencie nehnuteľností
v podmienkach Slovenskej republiky zakotvil federálny zákon č. 265/1992 Zb. o zápise vlastníckych a
iných vecných práv k nehnuteľnostiam ako aj zákon SNR č. 266/1992 Zb. o katastri nehnuteľností v
Slovenskej republike spolu s vykonávacou vyhláškou Slovenského úradu geodézie, kartografie a
katastra č. 594/1992 Zb.
Právna úprava na úseku katastra nehnuteľností obsiahnutá v dvoch samostatných zákonoch
komplikovala interpretáciu a aplikáciu predmetných ustanovení. Z dôvodu zjednotenia danej právnej
úpravy nadobudol dňa 1. januára 1996 účinnosť zákon NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností
a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov (ďalej len
Katastrálny zákon). Zákonná úprava zavedená v roku 1995 pretrváva dodnes s poukazom na posledné
novely.
I napriek skutočnosti, že cieľom posledných noviel katastrálneho zákona bolo zefektívnenie
činnosti na úseku katastra nehnuteľností, čo sa čiastočne podarilo napríklad zavedením elektronizácie
vkladového konania, domnievam sa, že stále existuje priestor na zlepšenie systému fungovania v
oblasti evidencie nehnuteľností. V príspevku s názvom “Problematika katastrálneho konania a jeho
komparácia s vybranými štátmi Európskej únie” som zamerala svoju pozornosť na oblasť právnych
vzťahov v katastri nehnuteľností, ktorá z môjho pohľadu poskytuje priestor na prípadné novelizácie.
Novela by sa mala zamerať predovšetkým na zabezpečenie princípu právnej istoty, ktorého naplnenie
má o to významnejšie postavenie, že správy katastra v konaní o povolení vkladu rozhodujú o vzniku,
zmene, zániku vlastníckych a iných vecných práv k nehnuteľnostiam. Vlastnícke právo ako Ústavou
Slovenskej republiky garantované právo je potrebné rešpektovať a zaručiť mu maximálnu mieru právnej
istoty, ktorú zákonodarca zveril orgánom štátnej správy na úseku katastra nehnuteľností.

2

MOŽNOSŤ PODANIA
KATASTRA

ODVOLANIA

PROTI

KLADNÉMU

ROZHODNUTIU

SPRÁVY

Jedným z ustanovení katastrálneho zákona, ktoré možno označiť za sporné je ustanovenie § 31
ods. 5 Katastrálneho zákona. Predmetné ustanovenie v druhej vete zakotvuje, že proti kladnému
rozhodnutiu, ktorým sa vklad povoľuje nemožno podať odvolanie, návrh na obnovu konania a ani ho
nemožno preskúmať mimo odvolacieho konania. Na strane jednej sa časť odbornej verejnosti prikláňa k
názoru, že rozhodnutiu správy katastra, ktorým sa vyhovuje návrhu na vklad v plnom rozsahu, nie je

- 507 -

potrebné odvolanie. Zároveň sa týmto ustanovením pomerne úspešne realizuje zásada úspornosti a
1
hospodárnosti konania.
Na strane druhej však v praxi dochádza k situáciám, ktoré hore uvedené ustanovenie
Katastrálneho zákona nepredvídalo a tak spôsobuje značné problémy. Súhlasím s názorom JUDr. P.
Straku: “Je nemysliteľné legislatívnou cestou dosiahnuť materiálnu publicitu katastra bez toho, aby sa
rozhodnutie o povolení vkladu doručilo účastníkom zmluvy s možnosťou jeho preskúmania riadnym
2
opravným prostriedkom.” Ako príklad možno uviesť pomerne častú situáciu, keď v kúpnej zmluve,
ktorú si spisujú samotní účastníci, na strane kupujúceho vystupuje len jeden z manželov. Ustanovenie §
31 ods. 1 Katastrálneho zákona správe katastra predpisuje, ktoré náležitosti má preskúmavať v rámci
konania o povolení vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti. V danom ustanovení nie je zakotvená
povinnosť správ katastra zaoberať sa skúmaním osobného stavu nadobúdateľa, ktorá skutočnosť má
za následok v zmysle § 40a Občianskeho zákonníka relatívnu neplatnosť právneho úkonu.
Rovnako môže v konaní o povolení vkladu vlastníckeho páva k nehnuteľnosti, ktoré vyústi do
kladného rozhodnutia o jeho povolení dôjsť aj k iným nesprávnostiam, ktoré by bolo možné pružnejšie
odstrániť v prípade zavedenie odvolania proti vyhovujúcemu rozhodnutiu. V rámci novely Katastrálneho
zákona z roku 2009 sa uvažovalo o zavedení tohto inštitútu. K jeho presadeniu však nedošlo s
poukazom na predpokladanú finančnú náročnosť na rozpočet a tento návrh bol ponechaný pre
prípadné novelizácie do budúcna.
Na rozdiel od našej právnej úpravy, právna úprava katastra nehnuteľností v Maďarsku, ako aj
právna úprava v Rakúskej republike umožňujú podať odvolanie proti kladnému rozhodnutiu o povolení
vkladu. Takouto právnou úpravou dochádza k zamedzeniu chybných zápisov a tým i posilneniu princípu
materiálnej publicity katastra nehnuteľností, ktorý garantuje hodnovernosť zápisov v ňom uvedených.
Právna úprava katastra nehnuteľností v podmienkach Slovenskej republiky túto možnosť
nepripúšťa. Zásada hodnovernosti je obsiahnutá v ustanovení § 70 Katastrálneho zákona a je založená
na vyvrátiteľnej právnej domnienke, ktorá platí len dovtedy, kým sa nepreukáže opak. Ustanovenie
Katastrálneho zákona, ktoré by umožňovalo podanie riadneho opravného prostriedku by flexibilnejšie a
nesporne rýchlejšie reagovalo na nápravu prípadných nesprávnych zápisov práv v katastri a tým by
posilňovalo inštitút hodnovernosti zápisov obsiahnutých v katastri nehnuteľností.
3

ROZHODOVANIE O POVOLENÍ VKLADU AKO PRÁVOMOC ŠPECIALIZOVANÝCH
MIESTNYCH ORGÁNOV ŠTÁTNEJ SPRÁVY VS. AKO ROZHODOVACIA ČINNOSŤ
SPRÁVNYCH SÚDOV

Ďalšou spornou problematikou, na ktorú som sa rozhodla poukázať je rozhodovanie správ
katastra výlučne na podklade predložených písomných dokumentov bez osobného kontaktu
s účastníkmi konania. Ako už bolo spomenuté, vlastníckeho právo ako jedno zo základných práv a
slobôd vyžaduje garanciu čo najväčšej miery právnej istoty. V niektorých štátoch Európskej únie aj
vzhľadom na fakt, že rozhodovanie o povolení vkladu nesie i prvky justičnej činnosti je zaradené do
3
organizačnej štruktúry orgánov súdnej moci. Na ilustráciu možno uviesť rakúsky právny poriadok, kde
v konaní o povolení vkladu rozhoduje súd. V rakúskom právnom poriadku je katastrálne konanie
jedným z druhov súdneho konania, v ktorom konajú pozemkové súdy a iné súdy podľa osobitných
zákonov.
Slovenský právny poriadok rozhodovanie o nadobudnutí vlastníckeho práva zaradil od roku
2002 do pôsobnosti špecializovaných miestnej orgánov štátnej správy. Opäť možno na jednej strane
poukázať na pozitíva, ale aj na nedostatky tejto právnej úpravy, ktorá odzrkadľuje historický vývoj
orgánov štátnej správy na úseku katastra nehnuteľností.
Možno konštatovať, že systém orgánov štátnej správy na úseku katastra nehnuteľností od
vzniku Slovenskej republiky prešiel niekoľkými zásadnými zmenami. Kým po vzniku Slovenskej
republiky správu na úseku katastra nehnuteľností vykonávali katastrálne úrady a správy katastra,
prijatím zákona č. 221/1996 Z.z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky a prijatím
zákona č. 222/1996 o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
došlo k presunu kompetencií na katastrálne odbory okresných a krajských úradov. Reforma miestnej
štátnej správy z roku 1996 sa ukázala ako nesystémová a nedosiahla ani zamýšľané zvýšenie
funkčnosti výkonu štátnej správy na úseku katastra nehnuteľnosti.
Takýto právny stav si vyžiadal novú právnu úpravu, ktorú zaviedla novela č. 255/2001, v
zmysle ktorej od 1. januára 2002 štátnu správu na úseku evidencie nehnuteľností začali vykonávať
1
PAVELKOVÁ, B.: Aktuálne problémy katastra nehnuteľností. In: Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, Tomus XX,
2000, s. 80
2
STRAKA, P.: Zmeny v prevodoch nehnuteľností od 1. septembra 2009. In: ARS Notaria, 2009, č. 3, s. 6
3
VRABKO, M. a kol.: Katastrálne konanie v Českej republike, Maďarsku a Rakúsku (Vybrané zákony, vyhlášky a nariadenia).
Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave Právnická fakulta Vydavateľské oddelenie, 2007, s. 78
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špecializované orgány štátnej správy. Posun kompetencií zo sústavy všeobecných orgánov miestnej
štátnej správy na špecializované orgány miestnej štátnej správy možno z hľadiska garantovania
nezávislosti v rozhodovaní o vlastníckom práve k nehnuteľnostiam, hodnotiť ako jednoznačne pozitívny
krok. “Vytvorenie špecializovanej štátnej správy pre kataster nehnuteľností od roku 2002 podporovala aj
Európska únia prostredníctvom programu PHARE, keďže vo všetkých členských ako aj pristupujúcich
krajinách bola z dôvodu garantovania nezávislosti rozhodovania, táto činnosť zahrnutá buď do
4
špecializovanej štátnej správy alebo do organizačnej štruktúry orgánov súdnej moci.” Je potrebné
zdôrazniť, že zamestnancom správ katastra je zverená veľká miera zodpovednosti v rozhodovaní,
predovšetkým v prípade konania o povolení vkladu, ktoré je príznačné aj prvkami justičného charakteru.
5
Na tomto mieste by som rada poukázala na rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky ,
ktorý sa týka inštitútu zabezpečenia úveru zabezpečovacím prevodom vlastníckeho práva. V praxi
môže dôjsť k situáciám, kedy obsahom zmluvného dojednania sú doložky, ktoré môžu mať charakter
rozporu s dobrými mravmi. V zmysle § 39 Občianskeho zákonníka ide o neplatný právny úkon, pokiaľ
svojím obsahom alebo účelom odporuje zákonu alebo ho obchádza alebo sa prieči dobrým mravom.
Správam katastra je v rámci rozhodovania o povolení vkladu neraz dané i posúdenie inštitútov, ktoré sú
obsahom ustanovení Občianskeho zákonníka, a ktoré spôsobujú interpretačné problémy aj samotným
súdom. Vzniká otázka, či správy katastra, respektíve ich zamestnanci majú dostatočný časový priestor
pre odborné právne posúdenie, či daná zmluva, na základe, ktorej má dôjsť k povoleniu vkladu
neodporuje zákonu, zákon neobchádza a či sa neprieči dobrým mravom.
Ako negatívum možno hodnotiť i fakt, že zamestnanec správy katastra, ktorý povoľuje vklad
vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, vo väčšine prípadov rozhoduje bez osobného kontaktu s
účastníkmi zmluvy. Do budúcna vzniká otázka, ktorou sa zaoberajú aj odborníci na danú problematiku,
či orgán štátnej správy bez toho, aby vykazoval aspoň prvky tribunálu, je kompetentný svojím
6
rozhodnutím zavŕšiť rýdzo súkromnoprávny proces zmeny vlastníckeho práva. Tento názor
odôvodňuje skutočnosť, že viacčlenné komisie rozhodujúce v konaní o povolení vkladu by vo väčšej
miere garantovali správnosť, objektívnosť a odbornosť takéhoto rozhodovania
4

PRÁVNA ÚPRAVA PREDMETU PRESKÚMANIA V KONANÍ
V SLOVENSKEJ A ČESKEJ PRÁVNEJ ÚPRAVE

O POVOLENÍ

VKLADU

V prevažnej miere česká a slovenská právna úprava na úseku katastra nehnuteľností vykazuje
spoločné črty. Česká a slovenská právna úprava na úseku katastra nehnuteľností však rozdielne
stanovuje, čo má byť predmetom preskúmania v konaní o povolení vkladu.
Súčasná slovenská právna úprava obsiahnutá v ustanovení § 31 ods. 1 Katastrálneho zákona
zakotvuje povinnosť správy katastra preskúmať či:
a) zmluva obsahuje podstatné náležitosti
b) úkon je urobený v predpísanej forme
c) prevodca je oprávnený nakladať s nehnuteľnosťou,
d) sú prejavy vôle určité a zrozumiteľné
e) zmluvná voľnosť alebo právo nakladať s nehnuteľnosťou nie sú obmedzené,
f) zmluva neodporuje zákonu alebo ho neobchádza a neprieči sa dobrým mravom.
Rovnako správa katastra prihliada aj na skutkové a právne skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv
na povolenie vkladu.
Správa katastra splnenie podmienok pre povolenie vkladu skúma ku dňu vydania rozhodnutia o
povolení vkladu, kým v zmysle českej právnej úpravy sa preskúmavajú podmienky pre povolenie vkladu
ku dňu podania návrhu na vklad.
Česká právna úprava predmetnú problematiku upravuje v § 5 ods. 1 zákona o zápisech
vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem č. 265/1992 Sb. v znení neskorších predpisov, v
zmysle ktorého katastrálny úrad v konaní o povolení vkladu pred svojím rozhodnutím skúma či:
a) navrhovanému vkladu nie je na prekážku stav zápisov v katastri
b) navrhovaný vklad je odôvodnený obsahom predložených listín
c) právny úkon týkajúci sa prevodu vlastníckeho práva alebo zriadenia alebo zániku iného práva
je určitý a zrozumiteľný
d) právny úkon je uskutočnený v predpísanej forme
e) účastníci konania sú oprávnení nakladať s predmetom právneho úkonu
f) účastník konania nie je obmedzený právnymi predpismi, rozhodnutím súdu alebo rozhodnutím
štátneho orgánu v zmluvnej voľnosti týkajúcej sa veci, ktorá je predmetom právneho úkonu
4

SREBALOVÁ, M.: Vývoj terminológie verejnej správy (s osobitným zreteľom na pojem správny orgán) v súčasnosti. In: Správní
právo, 2006, č. 4, s. 262
2 Sžo 126/2007
6
STRAKA, P.: Zmeny v prevodoch nehnuteľností od 1. septembra 2009. In: ARS NOTARIA, 2009, č. 3, s. 7
5
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g) k právnym úkonom účastníka konania bol udelený súhlas podľa osobitného predpisu
Katastrálny úrad tieto skutočnosti skúma ku dňu podania návrhu na vklad.
Na rozdiel od českej právnej úpravy, slovenská právna úprava kladie dôraz i na preskúmanie
platnosti zmluvy správou katastra a v prípade naplnenia dôvodu neplatnosti zmluvy, je správe katastra
7
daná možnosť návrh na vklad zamietnuť. Autorka príspevku JUDr. Eva Barešová uvádza: “V ČR
nedošlo k návratu přezkoumávání platnosti smlouvy jako v SR, neboť je stale zastávána myšlenka, že
není v možnostech katastrálních úřadú spolehlivě zjistit, zda smlouva je platná.” a ďalej dodáva, že o
neplatnosti má rozhodovať súd a nie správny orgán.
Aj názor českej autorky podporuje premisu, v zmysle ktorej je sporné, či do pôsobnosti správy
katastra by malo byť zaradené aj rozhodovanie o rýdzo súkromnoprávnych inštitútoch.
Určitý posun predstavujú novely Notárskeho poriadku, Zákona o advokácii a Katastrálneho
zákona účinné od 1. septembra 2009, ktoré sa sústredili na oblasť prevodov nehnuteľností. V zmysle
týchto právnych úprav, pokiaľ ide o zmluvu o prevode nehnuteľností vyhotovenú vo forme notárskej
zápisnice alebo autorizovanú advokátom, správa katastra v konaní o povolení vkladu posudzuje zmluvu
iba z hľadiska jej súladu s katastrálnym operátom a či sú splnené procesné podmienky na povolenie
vkladu. Cieľom zákonodarcu bolo zabezpečiť urýchlenie vkladového konania (skrátenie lehoty na 20
dní) a zároveň odbremeniť správy katastra, nakoľko v týchto prípadoch správy katastra
nepreskúmavajú platnosť právneho úkonu, za ktorú nesie zodpovednosť vyhotoviteľ, respektíve notár
alebo advokát. Pozitívum tejto právnej úpravy možno vidieť i v tom, že pri spísaní notárskej zápisnici
alebo autorizácii zmluvy advokátom sú notár alebo advokát v osobnom kontakte s účastníkmi konania,
ktorý je predpokladom lepších podmienok pre posúdenie, či je predmetná zmluva platná a lepšie
zabezpečenie, aby zmluva neobchádzala zákon, neodporovala zákonu a nepriečila sa dobrým mravom.
K naplneniu tohto zámeru prispieva i skutočnosť, že notár a advokát sú odborne spôsobilí na posúdenie
občianskoprávnych aspektov zmluvy.
5

ZÁVER

Možno konštatovať, že kataster nehnuteľností ako informačný a evidenčný systém je v
podmienkach Slovenskej republiky budovaný na vkladovom princípe a tým i na princípe formálnej a
materiálnej publicity. Spomenuté princípy zabezpečujú vyšší stupeň informovanosti, bezpečnosti a
ochrany práv tretích osôb. Stojí však za uváženie, či súčasná evidencia nehnuteľností dostatočným
spôsobom napĺňa princíp hodnovernosti – materiálnej publicity a či by sa právna úprava nemala
dôslednejšie zamerať na posilnenie tohto princípu najmä v súvislosti so zavedením inštitútu odvolania
proti kladnému rozhodnutiu správy katastra, ktorým sa vklad povoľuje a tým i pružnejším odstránením
prípadných nedostatkov v evidencii nehnuteľností.
Tento článok bol napísaný s podporou grantu udeleného Agentúrou na podporu výskumu a
vývoja, číslo APVV – 0448 – 10 a je súčasťou výskumnej úlohy.
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ZÁVAZNÁ STANOVISKA VE VYBRANÝCH PŘEDPISECH PRÁVA
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Marie Poláčková
Kancelář veřejného ochránce práv ČR
Abstrakt: První část příspěvku je zaměřena na institut souhlasu orgánu ochrany přírody k aplikaci
ustanovení o zásazích proti škůdcům a o případech mimořádných okolností a nepředvídaných škod
podle zákona o ochraně přírody a krajiny. Autorka se zaobírá formou, ve které má být souhlas vydán –
zda se jedná o správní rozhodnutí či závazné stanovisko.
Druhá část článku je věnována problematice závazných stanovisek v souvislosti s ohlašováním
a umísťováním některých jednoduchých staveb, ke kterým byla vydána územně plánovací informace,
v území, na němž uplatňuje svůj zájem státní památková péče.
Klíčová slova: závazné stanovisko, souhlas, územně plánovací informace, stavební zákon, zákon o
státní památkové péči, zákon o ochraně přírody a krajiny.
Abstract: A first part of contribution is focused on an institute of state monument care permission
relevant to an application of interventions against pests, in cases of extraordinary events, unforeseeable
damage according to Act on State Monument Care. The author analyses a form of the permission – if it
is an administrative decision or a binding opinion.
A second part describes the binding opinion in connections with announcing and locating some simple
constructions mainly in protected areas if a planning information in issued.
Key words: Binding opinion, permission, planning information, Building Act, Act on the Conservation of
Nature and Landscape, Act on State Monument Care.
1

ÚVOD
1

2

Oblast životního prostředí je charakteristická množstvím soukromých a veřejných zájmů, které
se v ní projevují, střetávají se či se naopak doplňují a jsou v souladu. Veřejné zájmy vyplývají
z jednotlivých právních předpisů práva životního prostředí, přičemž jejich ochránci a prosazovateli jsou
tzv. dotčené orgány. Dotčené orgány jsou zřizovány zákonem a jejich prioritním posláním je ochrana
3
4
veřejného zájmu v rámci zákonem jim vymezené pravomoci a působnosti . Nástroji, kterými dotčené
5
orgány hájí veřejné zájmy, jsou mimo jiné také závazná stanoviska ve smyslu § 149 správního řádu .
Přitom je třeba pamatovat také na to, že závazná stanoviska bývají označována i jinými názvy (např.
jako vyjádření, souhlas).
Následující příspěvek je věnován dvěma situacím, ve kterých závazná stanoviska dotčených
orgánů figurují. Jedná se o hospodaření v lesích národních parků v návaznosti na zákon o ochraně
6
7
přírody a krajiny a lesní zákon a umísťování jednoduchých staveb do území, na němž uplatňuje svůj
8
9
zájem státní památková péče ve vazbě na stavební zákon a zákon o státní památkové péči.

1

„Životním prostředím proto rozumíme prostor (prostředí), eventuálně jeho části, v němž existuje (může existovat) život. Aby v
určitém prostoru mohl život existovat, musí tento prostor mít kvalitu (vlastnosti), které existenci života umožňují. Kvalitu určitého
prostoru (prostředí) spoluurčuje vše, co se v něm nachází a je tedy jeho součástí, i vztahy mezi těmito součástmi. Součástí životního
prostředí je i každá forma života, která se v něm nachází. Je se svým prostředím neoddělitelně spojena výměnou látek a energií.
Prostředí a formy života v něm se vzájemně ovlivňují.“ PEKÁREK, M. a kol.: Právo životního prostředí. I. díl. 2. vyd. Brno:
Masarykova univerzita, 2009. s. 17.
2
Více k pojmu veřejný zájem viz PRŮCHA, P. Místní samospráva. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 59 – 60.
3
Pravomocí rozumíme souhrn oprávnění, jimiž dotčený orgán disponuje, a právních povinností, které jsou dotčenému orgánu
uloženy, tzn. jde o souhrn práv a povinností, které dotčený orgán pro potřeby plnění svých úkolů a povinností má a jimiž je vybaven.
PRŮCHA, P. Správní právo: obecná část. 6. vyd., Brno: Doplněk a Masarykova univerzita, 2004, s. 120.
4
Působností dotčeného orgánu vymezujeme předmět, obsah a rozsah jeho činnosti, tzn. okruh otázek, které dotčený orgán posuzuje
a rozhoduje. PRŮCHA, P. Správní právo: obecná část. 6. vyd., Brno: Doplněk a Masarykova univerzita, 2004, s. 120.
5
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
„Závazné stanovisko je úkon učiněný správním orgánem na základě zákona, který není samostatným rozhodnutím ve správním
řízení a jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu.“
6
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
7
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
8
Do oblasti životního prostředí lze řadit také prostředí vytvořené člověkem, nevyjímaje stavby jako kulturní památky, národní kulturní
památky, stavby v památkových rezervacích či památkových zónách. Proto bude část příspěvku věnována také zákonu č. 20/1987
Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

- 512 -

2

HOSPODAŘENÍ V LESÍCH NÁRODNÍCH PARKŮ

Hospodaření v lesích národních parků je upraveno především zákonem o ochraně přírody
a krajiny a lesním zákonem. Ustanovení § 22 zákona o ochraně přírody a krajiny stanoví,
že „ustanovení o zásazích proti škůdcům a o případech mimořádných okolností a nepředvídatelných
škod lze použít jen se souhlasem a v rozsahu stanoveném orgánem ochrany přírody.“
Citované ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny je zvláštním ustanovením k lesnímu
zákonu a jeho prováděcím předpisům. Poznámky pod čarou u ustanovení § 22 zákona o ochraně
přírody a krajiny, které však nemají normativní charakter, odkazovaly dříve na § 20 a § 21 zákona
č. 96/1977, o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství, který však byl zrušen nynějším
lesním zákonem. V současné době je v poznámce pod čarou k ustanovení § 22 zákona o ochraně
přírody a krajiny uveden odkaz na celý lesní zákon. Z toho lze dovodit, že ustanovení § 22 zákona o
10
ochraně přírody a krajiny dopadá také na současné ustanovení § 32 odst. 1, 2, 3 lesního zákona .
V odstavci prvém citovaného ustanovení lesního zákona jsou upraveny povinnosti vlastníka lesa
preventivního charakteru ve vazbě na výskyt škodlivých činitelů v lese. Druhý odstavec předmětného
ustanovení se již týká povinností vlastníka lesa při vzniku mimořádných okolností, nepředvídatelných
škod a přemnožení škůdců. Vlastník lesa má v takových případech povinnost provést bezodkladná
opatření k jejich odstranění a pro zmírnění jejich následků. Jestliže vlastník lesa nekoná, může mu
orgán státní správy lesů tato opatření nařídit, případně i vyhláškou.
V dubnu roku 2011 došlo ze strany Ministerstva životního prostředí k výkladu výše uvedených
ustanovení. Ve Věstníku MŽP č. 4/2011 bylo uvedeno, že souhlas podle § 22 odst. 1 o ochraně přírody
a krajiny vydává orgán ochrany přírody na základě dožádání orgánu státní správy lesů jako závazný
podklad pro rozhodnutí, resp. vyhlášku orgánu státní správy lesů, a to vždy ke konkrétnímu opatření
(např. zabránění vývoji škodlivých organismů v důsledku vzniklé kalamity), nikoli však paušálně pro
11
případné budoucí zásahy. Z uvedeného tedy plyne, že souhlas podle zákona o ochraně přírody a
krajiny by měl být příslušným orgánem ochrany přírody vydáván pouze v těch situacích, kdy vlastník
lesa nečiní bezodkladná opatření sám tak, jak mu to ukládá odstavec druhý ustanovení § 32 lesního
zákona, a orgán státní správy lesů mu tato opatření musí nařídit provést rozhodnutím, resp. vyhláškou.
Z ustanovení § 22 zákona o ochraně přírody a krajiny však tento názor nevyplývá. Citované ustanovení
se vztahuje na aplikaci jakýchkoli ustanovení o zásazích proti škůdcům, o mimořádných okolnostech a
nepředvídatelných škodách. Tedy i na situace, kdy vlastník lesa činí bezodkladná opatření sám, aniž by
mu byla ze strany orgánu státní správy lesů nařízena.
Není pochyb o tom, že k aplikaci ustanovení § 32 odst. 2 lesního zákona při mimořádných
okolnostech, nepředvídatelných škodách a přemnožení škůdců je zapotřebí získat souhlas
dle § 22 zákona o ochraně přírody a krajiny, a to buď ve formě správního rozhodnutí, nebo ve formě
závazného stanoviska. Forma souhlasu je odvislá od toho, zda se bude jednat o souhlas k provedení
bezodkladných opatření, o které žádá vlastník lesa sám, nebo se bude jednat o souhlas, o nějž bude
žádat orgán státní správy lesů za účelem vydání rozhodnutí, resp. vyhlášky, kterými by uvedená
opatření vlastníku lesa nařídil, pokud by sám nekonal. Kritériem pro to, jestli se bude jednat o
rozhodnutí či závazné stanovisko, je skutečnost, zda souhlas bude sloužit jako podklad pro navazující

Viz k tomu PEKÁREK, M. a kol.: Právo životního prostředí. I. díl. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 13: „….rozlišování na
tzv. životní prostředí přírodní, tj. člověkem nedotčené nebo dotčené jen velmi málo, a životním prostředím člověkem vytvořeným a
nebo více než jen málo pozměněným proto, abychom pak člověkem vytvořené nebo pozměněné odmítli za životní prostředí
považovat, nejenže je odmítnutím reality, ale současně i ochraně životního prostředí škodí.“
9
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
10
§ 32 lesního zákona: Ochrana lesa
(1) Vlastník lesa je povinen provádět taková opatření, aby se předcházelo a zabránilo působení škodlivých činitelů na les, zejména
a) zjišťovat a evidovat výskyt a rozsah škodlivých činitelů a jimi působených poškození důležitých pro pozdější průkaznost
provedených opatření; při zvýšeném výskytu neprodleně informovat místně příslušný orgán státní správy lesů a provést nezbytná
opatření,
b) preventivně bránit vývoji, šíření a přemnožení škodlivých organismů,
c) provádět preventivní opatření proti vzniku lesních požárů podle zvláštních předpisů.
(2) Při vzniku mimořádných okolností a nepředvídaných škod v lese (větrné a sněhové kalamity, přemnožení škůdců, nebezpečí
vzniku požárů v období sucha apod.) je vlastník lesa povinen činit bezodkladná opatření k jejich odstranění a pro zmírnění jejich
následků. Orgán státní správy lesů může vlastníku lesa nařídit tato opatření
a) zastavení jiných těžeb než těžeb nahodilých a zpracování těžeb nahodilých ve stanoveném rozsahu a termínu,
b) provedení ochranného zásahu směřujícího k zastavení šíření nebo k hubení škodlivých organismů,
c) zničení napadených semen a sazenic,
d) průkazné označování a evidenci vytěženého dřeva,
e) omezení nakládání se dřevem, semeny nebo sazenicemi lesních dřevin.
(3) Opatření uvedená v odstavci 2 může orgán státní správy lesů uložit též vyhláškou. Jde-li o opatření v zájmu jiného než vlastníka
lesa, rozhodne orgán státní správy lesů i o tom, kdo ponese náklady s tím spojené.
11
Věstník
Ministerstva
životního
prostředí.
č.
4,
2011,
roč.
XXI.
Dostupné
z:
http://www.mzp.cz/osv/edice.nsf/1819E9522DB21D84C1257871002C6ACB/$file/OVV-Vestnik-20110411.pdf.
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řízení. V této souvislosti lze odkázat na rozsudek rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ČR
ze dne 23. 8. 2011, č. j. 2 As 75/2009 – 113, kde je uvedeno: „Institut závazného stanoviska je tedy
možné nalézt jak ve formě (standardního) správního rozhodnutí ve smyslu § 67, tak i (v jiné podobě) dle
§ 149 téhož zákona. Přitom podstatným pro rozlišení, v jaké formě má být závazné stanovisko vydáno,
je, zda se v dané věci jedná o rozhodnutí konečné (jediné, finální, apod.), nebo slouží teprve jako
podklad pro vydání takového rozhodnutí.“
O něco obtížnější je určit, zda by byl souhlas podle zákona o ochraně přírody a krajiny nutný
i v případě aplikace ustanovení § 32 odst. 1 lesního zákona. Poněkud nešťastné je totiž použití rozdílné
terminologie v zákoně o ochraně přírody a krajiny a lesního zákona, ačkoli jsou, resp. měly by být,
provázány. Zákon o ochraně přírody a krajiny hovoří o zásazích proti škůdcům a o případech
mimořádných okolností a nepředvídatelných škod. Lesní zákon však hovoří o opatřeních, kterými by se
mělo předcházet a bránit působení škodlivých činitelů na les. Situace se jeví tak, že souhlas k aplikaci
ustanovení o zásazích proti škůdcům a o případech mimořádných okolností a nepředvídatelných škod
bude nutný jak v případě opatření uvedených v § 32 odst. 2 lesního zákona, tak v případě některých
preventivních opatření podle § 32 odst. 1 lesního zákona v závislosti na tom, jaké budou dosahovat
intenzity. V takovém případě by měl souhlas podobu správního rozhodnutí.
Závěrem lze tedy konstatovat, že souhlas k aplikaci ustanovení o zásazích proti škůdcům
a o případech mimořádných okolností a nepředvídatelných škod podle zákona o ochraně přírody
a krajiny lze vydávat buď ve formě správního rozhodnutí, nebo ve formě závazného stanoviska.
V prvním případě se bude jednat o situaci, kdy o souhlas k aplikaci ustanovení § 32 lesního zákona
bude žádat sám vlastník lesa. Ve druhém případě půjde o stav, kdy o souhlas k aplikaci ustanovení §
32 odst, 2 lesního zákona bude žádat orgán státní správy lesů, aby mohl vlastníkovi lesa, který nekoná,
12
rozhodnutím, resp. vyhláškou , nařídit provedení bezodkladných opatření.
3

UMÍSŤOVÁNÍ JEDNODUCHÝCH STAVEB V ÚZEMÍ, NA NĚMŽ UPLATŇUJE SVŮJ ZÁJEM
STÁTNÍ PAMÁTKOVÁ PÉČE

Další problematika závazných stanovisek souvisí s institutem ohlášení jednoduchých staveb
příslušnému stavebnímu úřadu, přesněji řečeno s jejich umísťováním, v území, na němž uplatňuje svůj
13
zájem státní památková péče .
K provedení jednoduchých staveb jako jsou:
2
- stavby pro bydlení a pro rekreaci do 150 m zastavěné plochy, s jedním podzemním podlažím
do hloubky 3 m a nejvýše dvěma nadzemními podlažími a podkrovím,
2
- podzemní stavby do 300 m zastavěné plochy a hloubky do 3 m, pokud nejsou vodním dílem,
2
- stavby do 300 m zastavěné plochy a výšky do 10 m, s výjimkou staveb pro bydlení, a haly do 1000
2
m zastavěné plochy a výšky do 15 m, pokud tyto stavby a haly budou nejvýše s jedním nadzemním
podlažím, nepodsklepené a dočasné na dobu nejdéle 3 let,
2
- stavby do 25 m zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepené
14
nejvýše do hloubky 3 m,
jejichž návrh je v souladu s obecnými požadavky na výstavbu, s územně plánovací informací, které jsou
umisťovány v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše, poměry v území se jimi podstatně nemění
a které nevyžadují nové nároky na dopravní a technickou infrastrukturu, postačí ohlášení bez
15
předchozího územního rozhodnutí nebo územního souhlasu. Pokud budou kumulativně naplněny
výše uvedené podmínky, jejichž soulad musí příslušný správní orgán prověřit již při vydávání územně
plánovací informace, potom de fakto dochází k nahrazení územního rozhodnutí či územního souhlasu
16
územně plánovací informací.
17
Územně plánovací informace je nástrojem územního plánování. Územně plánovací informaci
o podmínkách provedení jednoduchých staveb zmíněných v předchozím odstavci bez předchozího
územního rozhodnutí nebo územního souhlasu poskytují v rámci své působnosti krajský úřad, úřad
územního plánování, obecní úřad pověřený pro výkon činnosti pořizovatele a stavební úřad jako
předběžnou informaci. Od správního orgánu, který je příslušný vydat rozhodnutí nebo podmiňující úkon,
je tak možné požadovat, aby v písemné formě poskytl předběžnou informaci o tom, zda lze určitý záměr
uskutečnit jen za předpokladu vydání rozhodnutí nebo podmiňujícího úkonu a podle jakých hledisek

12

Ponechávám nyní stranou, že se závazná stanoviska ve smyslu správního řádu vydávají jako podklad pro správní rozhodnutí,
kterým vyhláška není. Dochází tak k nesouladu zákona o ochraně přírody a krajiny a správního řádu.
Památková rezervace, památková zóna, ochranné pásmo nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky,
památkové rezervace a památkové zóny.
14
Dále v textu již budu používat pro tyto druhy staveb pouze pojem „jednoduché stavby“.
15
Viz ustanovení § 104 odst. 1 stavebního zákona.
16
HEGENBART, M. a kol. Stavební zákon. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2008. s. 59.
17
DOLEŽAL, J. a kol. Nový stavební zákon v teorii a praxi. Praha: Linde, 2006. s. 77.
13
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bude posuzovat žádost o vydání rozhodnutí nebo podmiňujícího úkonu, popřípadě za jakých
předpokladů lze žádosti vyhovět.
Územně plánovací informací se zpravidla deklaruje, že záměr je v pořádku a stavba může
v daném území existovat. Jejím vydáním na sebe stavební úřad bere odpovědnost za zjednodušující
postup – namísto územního rozhodnutí či územního souhlasu je vydána územně plánovací informace.
Tento postup musí být pečlivě uvážen především s ohledem na ochranu práv vlastníků sousedních
pozemků a staveb, jelikož v dalším postupu při ohlášení stavby již nebudou mít možnost ve věci účinně
18
namítat nic proti umístění stavby.
Územně plánovací informace je úkonem podle části čtvrté správního řádu, není správním
19
rozhodnutím a lze ji přezkoumat.
Obecně tedy stavební zákon připouští, aby územní rozhodnutí či územní souhlas byly de fakto
nahrazeny územně plánovací informací, jestliže jsou splněny další podmínky dané stavebním zákonem.
Pokud však budeme jednoduché stavby umísťovat v území, na němž uplatňuje svůj zájem státní
památková péče, musíme vzít do úvahy také ustanovení zákona o státní památkové péči. Tento zákon
20
vedle dalšího stanoví , že v územním řízení, při vydání územního souhlasu a v řízení o povolení
staveb prováděném v souvislosti s úpravou území, na němž uplatňuje svůj zájem státní památková
péče, rozhoduje stavební úřad v souladu se závazným stanoviskem obecního úřadu obce s rozšířenou
působností, jde-li o nemovitou národní kulturní památku, se závazným stanoviskem krajského úřadu.
Závazným stanoviskem orgán státní památkové péče vyjadřuje, zda zamýšlený záměr či práce
jsou z hlediska zájmů státní památkové péče přípustné a stanoví základní podmínky, za kterých lze
tento záměr a tyto práce připravovat a provést.
Z výše uvedeného vyplývá, že při umísťování stavby v památkové rezervaci nebo památkové
zóně či ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové
rezervace či památkové zóny by vydání územního souhlasu nebo územního rozhodnutí mělo vždy
předcházet vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče. Jednoduché stavby však lze
podle stavebního zákona ohlašovat i bez územního souhlasu nebo územního rozhodnutí, jestliže pro ně
byla vydána územně plánovací informace a jestliže byly naplněny další podmínky dané zákonem.
S ohledem na citované znění zákona o státní památkové péči vyvstává otázka, zda i v případech, kdy
jsou jednoduché stavby umísťovány na území, na němž uplatňuje svůj zájem státní památková péče,
může příslušný správní orgán vydat územně plánovací informaci. Respektive bylo by přijatelné, aby
územně plánovací informace byla vydána, jestliže by jejím podkladem bylo závazné stanovisko orgánu
státní památkové péče?
Dalo by se snad připustit, že vydání územně plánovací informace na základě vydaného
21
závazného stanoviska orgánu státní památkové péče možné je.
Pokud by v závazném stanovisku
byly uvedeny podmínky umístění záměru, bylo by nutné je zapracovat do územně plánovací informace.
V návaznosti na to se nabízí otázka, jaká by byla vymahatelnost těchto podmínek. Podle ustanovení §
107 stavebního zákona pokud by ohlášená jednoduchá stavba byla navržena v rozporu s územně
plánovací informací nebo s obecnými požadavky na výstavbu nebo umisťována v nezastavěném území
anebo byla v rozporu se závazným stanoviskem dotčeného orgánu (§ 105 odst. 3), stavební úřad
rozhodnutím, které je prvním úkonem v řízení, provedení ohlášené stavby zakáže. Vymahatelnost
naplnění podmínek daných orgánem státní památkové péče, které se následně promítnou do územně
plánovací informace, se tak jeví jako poměrně reálná.
Je však třeba na danou problematiku nahlížet také zmíněným ustanovením zákona o státní
památkové péči, které o územně plánovací informaci nehovoří a naopak předpokládá pro umístění
staveb nebo provedení prací v území, na němž uplatňuje svůj zájem státní památková péče, vydání
územního souhlasu či územního rozhodnutí, jejichž podkladem má být závazné stanovisko orgánu
státní památkové péče.
22
Zákon, kterým je správní orgán zřizován, současně vymezuje jeho pravomoc a působnost.
Zákon o státní památkové péči v ustanovení § 14 jednoznačně uvádí, k jakým činnostem je třeba získat
závazné stanovisko orgánu státní památkové péče. Pro vydání územně plánovací informace povinnost
předchozího získání závazného stanoviska stanovena není. Jeví se tedy, že závazné stanovisko jako
podklad pro vydání územně plánovací informace by nemělo být vydáváno a lze potom dovozovat, že
v takovém případě nelze územně plánovací informací územní rozhodnutí či územní souhlas nahradit.

18

HEGENBART, M. a kol. Stavební zákon. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2008. s. 60.
HEGENBART, M. a kol. Stavební zákon. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2008. s. 61.
Viz § 14 zákona o státní památkové péči.
21
Takovýto postup by však znamenal odhlédnutí od povahy závazného stanoviska, a sice, že je vydáváno jako podklad pro
navazující správní rozhodnutí, kterým územně plánovací informace není. Resp. mohlo by se jednat o závazné stanovisko ve formě
správního rozhodnutí?
22
PEKÁREK, M. a kol. Právo životního prostředí. I. díl. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 81.
19
20
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Osobně se domnívám, že v případech, kdy jsou jednoduché stavby umísťovány do území, na
němž uplatňuje svůj zájem státní památková péče, není možné vydat územně plánovací informaci,
která by za splnění dalších zákonem daných podmínek nahrazovala při ohlášení jednoduchých staveb
23
územní rozhodnutí či územní souhlas .
Uvedenému závěru nasvědčuje také skutečnost, že územně plánovací informace není
správním rozhodnutím a závazné stanovisko je dle správního řádu úkon učiněný správním orgánem na
základě zákona, který není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jehož obsah je závazný pro
výrokovou část rozhodnutí správního orgánu. Docházelo by tak k nesouladu zákona o státní památkové
péči se správním řádem.
4

ZÁVĚR

Závazná stanoviska jsou institutem, se kterým se právní praxe již delší dobu vyrovnává.
Odborná veřejnost a správní orgány jsou postaveny do nelehké situace při aplikaci ustanovení právních
předpisů týkajících se tohoto institutu. Ve správním soudnictví byl povaze závazných stanovisek
věnován nejeden judikát.
V aplikační praxi se v souvislosti se závaznými stanovisky objevují stále nové situace, na které
je třeba reagovat. Příkladem takovýchto situací jsou výše uvedené případy. U souhlasu orgánu ochrany
přírody k aplikaci ustanovení o zásazích proti škůdcům, o případech mimořádných okolností a
nepředvídatelných škod je nutno řešit povahu tohoto souhlasu, zda se bude jednat o závazné
stanovisko či správní rozhodnutí. Ve druhém případě je otázkou, zda může být závazné stanovisko
orgánu státní památkové péče podkladem územně plánovací informace, de fakto nahrazující územní
rozhodnutí či územní souhlas, k umístění jednoduchých staveb v území, na němž uplatňuje svůj zájem
státní památková péče.
Doufejme, že nejednoznačných situací spojených s institutem závazných stanovisek bude
do budoucna ubývat.
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NOVÝ PRÁVNÍ RÁMEC PRO OBNOVITELNÉ ZDROJE
ENERGIE V ČR1
Petr Flášar
Univerzita Karlova, Právnická fakulta
Abstrakt: Tento příspěvek s názvem „Vybrané instituty nového zákona o podporovaných zdrojích
energie” přináší primárně právní rozbor nového vládního návrhu zákona o podporovaných zdrojích
energie. Analyzuje klíčové instituty tohoto nového právního předpisu, a to jak z pohledu transpozice
nové směrnice 2009/28/ES o obnovitelných zdrojích energie, tak z pohledu nutnosti reagovat na
současný vývoj v oblasti tohoto druhu energie v České republice Vzhledem ke komplexnosti dané
problematiky nahlížím v příspěvku na plánované legislativní změny v oblasti obnovitelných zdrojů
energie jak z hlediska ekologického, sociálního a ekonomického, tak z pohledu zajištění spolehlivosti a
bezpečnosti elektrizační soustavy České republiky.
Kľúčové slová: energetické právo, právo životního prostředí, obnovitelné zdroje energie
Abstract: This article titled “Selected institutes of the new bill on promotion of energy production from
renewable energy sources” provides a legal analysis of this the new government supported bill. It
should provide a study of key institutes of the proposed new legislation in terms of implementation the
new EU Directive 2009/28/EC on the promotion of the use of energy from renewable sources. In
consideration of the complexity of this issue, this article focuses on the planned legislative changes in
the field of renewable energy from ecological, social and economic point of view as well as in terms of
reliability and security of the electricity system in the Czech Republic.
Key words: Energy Law, Environmental Law, Renewable Energy Sources

1

ÚVOD

Česká republika využívá v současné době k výrobě elektřiny především fosilní zdroje energie a
to uhlí a jadernou energii. Podíl uhlí na energetickém mixu se každoročně mírně snižuje, přesto se stále
pohybuje okolo 60% na celkové výrobě elektřiny. Jaderná energie se dá považovat za druhý
nejvýznamnější zdroj energie s podílem přesahujícím 30%. Hrubá výroba elektřiny z obnovitelných
2
zdrojů se v roce 2010 podílela na tuzemské hrubé spotřebě elektřiny 8,3 %. Podíl hrubé výroby
tepelné energie z obnovitelných zdrojů energie se na celkové výrobě tepelné energie pohybuje zhruba
okolo 8 %. Potenciál výroby energie z obnovitelných zdrojů energie je v podmínkách České republiky
největší při využití biomasy. V celkovém odhadovaném množství vyrobené tepelné energie z
obnovitelných zdrojů energie není však započítána biomasa, která je využívaná v malých zdrojích mimo
domácnosti a dále pak biomasa spotřebovaná k otopu při individuální rekreaci obyvatelstva. Pro
3
využívání energie vody, větru a slunce nejsou přírodní podmínky v České republice příliš příznivé.
Za obnovitelné zdroje energie (někdy jsou také označovány jako alternativní zdroje energie) se
označují vybrané, na zemi přístupné formy energie, které lidstvo čerpá hlavně ve formě slunečního
4
záření, větrné energie, vodní energie, geotermální energie a biomasy. Obnovitelné zdroje energie
představují již několik let velmi aktuální politické téma a jsou jedním z vůdčích impulsů pro změny v
oblasti energetiky v Evropské unii i ve světě. Rostoucí objem výroby z obnovitelných zdrojů energie jsou
toho důkazem. Evropská unie již desítky let prosazuje legislativní opatření, které významnou měrou
ovlivňují energetickou politiku a legislativu členských států. Důležitost společné energetické politiky
narůstala jak s významem ochrany životního prostředí, tak s energetickými problémy, které se s

1

Článek vznikl na základě částečné finanční podpory grantového projektu GAUK č. 374411 Obnovitelné zdroje energie a jejich
právní úprava.
Národní indikativní cíl podílu obnovitelných zdrojů energie na základě směrnice Evropské unie 2001/77/ES byl stanoven pro rok
2010 pro Českou republiku na 8 %.
3
BUFKA, A. a kolektiv, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Obnovitelné zdroje energie v roce 2010. Dostupné na: <
http://download.mpo.cz/get/44944/50555/582988/priloha001.pdf>
4
Do kategorie geotermální energie se dle současné evropské energetické statistiky zařazuje využívání tepla získaného z nitra země
k výrobě elektřiny, či k přímému vytápění budov nebo zemědělských zařízení (skleníky) atp., bez využití tepelných čerpadel. Přímé
využívání geotermální tepelné energie není v ČR pravděpodobně prováděno. Projekty na případnou výrobu elektrické energie
nepřímo z energie geotermální jsou zatím ve stádiu příprav a úvah.
2
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postupem času ukázaly být více a více akutními. Evropská unie byla nucena vypracovat komplexní a
5
efektivní energetickou politiku s fungujícím legislativním rámcem a širokou působností.
Využívání obnovitelných zdrojů energie má bezesporu potenciál ke snižování klimatických změn
6
a napomáhá tím udržitelnému rozvoji. Obnovitelné zdroje energie by tak mohly postupně nahrazovat
7
fosilní paliva (uhlí, plyn a ropa), která představují zhruba 80 % světové spotřeby energie.
Z ekonomického hlediska je potřebné konstatovat, že obnovitelné zdroje energie stále nejsou ze
střednědobého hlediska konkurenceschopné. Vzhledem ke vstupním nákladům stále nemají potenciál
konkurovat levnějším tradičním zdrojům energie, a to převážně uhelným elektrárnám. Nastavená
podpora pro tento druh energie by tak měla směřovat k postupné konkurenceschopnosti obnovitelných
zdrojů energie, aby neznamenala příliš velké zatížení ekonomiky. Je také nezbytné brát v úvahu
sekundární nutné náklady na integraci obnovitelných zdrojů energie do elektrizačních sítí, vzhledem k
8
jejich závislosti na přírodních podmínkách a nahodilosti.
2
NÁVRH ZÁKONA O PODPOŘE VYUŽIVÁNÍ ENERGIE Z OBNOVITELNÝCH A
9
DRUHOTNÝCH ZDROJŮ A Z VYSOCE UČINNÉ KOMBINOVANÉ VÝROBY ELEKTŘINY A TEPLA
V současné době právní úpravu v oblasti obnovitelných zdrojů energie představuje zejména
zákon č. 180/2005 Sb., který byl přijat po velice komplikovaných vyjednáváních v březnu roku 2005.
Hlavním účelem zákona je podpora využití obnovitelných zdrojů energie, trvalé zvyšování podílu
obnovitelných zdrojů energie na spotřebě primárních energetických zdrojů, podpora šetrného využívání
přírodních zdrojů a vytvoření podmínek pro naplnění indikativního cíle 8 % podílu obnovitelných zdrojů
energie na hrubé spotřebě elektřiny k roku 2010. Tento cíl (v té době ještě právně nezávazný) byl
stanoven dříve platnou směrnicí č. 2001/77/ES o podpoře elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů
energie na vnitřním trhu s elektřinou. Sekundárními cíli nového zákona bylo přispění k diverzifikaci a
decentralizaci zdrojů energie a s tím související zvýšení bezpečnosti dodávek energie. Na tento zákon
pak navazuje řada prováděcích právních předpisů, které podrobnějším způsobem upravují některé
ustanovení o podpoře obnovitelných zdrojů energie.
Impulsem pro novelizaci zákona č. 180/2005 Sb. byla primárně implementace směrnice
2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a dále pak samozřejmě, jak bylo
10
uvedeno výše, reakce na rychlý vývoj na trhu s obnovitelnými zdroji energie v České republice.
Směrnice zavádí komplexní nástroj pro právní regulaci v této oblasti, což umožňuje přistupovat
jednotně a efektivně při řešení problémů a ušetřit administrativní náklady. Dává pak členskému státu
svobodnou volbu při výběru, v jakém rozsahu bude investovat do obnovitelných zdrojů energie v těchto
11
oblastech.
Výjimku představuje pouze oblast dopravy, ve které je povinný podíl pro obnovitelné
zdroje nejméně 10 %. Důvodem je nejen intenzivní nárůst emisí skleníkových plynů v této oblasti, ale
také snížení závislosti na ropě a jiných fosilních palivech, což je v souladu se současnou politikou
12
zabezpečování dodávek energie. Směrnice 2009/28/ES tak znamená svým způsobem revoluční krok
v podpoře vyššího využití obnovitelných zdrojů energie. Stala se klíčovou součástí nové energetické
politiky, která byla několik let intenzivně připravována v Evropské unii. Směrnice prosazuje novou
politiku zvyšování podílu obnovitelných zdrojů energie na energetickém mixu v Evropské unii, která by
se měla stát vedoucí iniciativou pro zvýšení nezávislosti Evropské unie v oblasti energie a boje proti
klimatickým změnám. Nastavení závazných národních cílů pro jednotlivé členské státy by mělo pomoci
13
poskytnout jistotou investorům a stejně tak podpořit trvalý rozvoj technologií. Od členských států se
dále očekává, že v prosazování vnitrostátních opatřeních budou spolupracovat s místními a

5

Usnesení Evropského parlamentu č. P6_TA(2006)0603 ze dne 14. prosince 2006 o Zelené knize Evropská strategie pro
udržitelnou,
konkurenceschopnou
a
bezpečnou
energii.
Dostupné
na:
<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2006-0603&language=CS>
6
DAMOHORSKÝ, M. a kol.: Právo životního prostředí, 3. vydání, C.H. Beck, Praha, 2010, s. 583
7
FRASS-EHRFELD, C. Renewable Energy Sources: A Chance to Combat Climate Change, Amsterdam: Kluwer Law International,
2009, s. 306 a násl.
8
JONES, CH., LADEFOGED N., VAN STEEN H., HOWES T, EU Energy Law: Volume III - Book One, Renewable Energy Law and
Policy in the European Union, Leuven (Belgium): Claeys & Casteels Publishing BV, 2010, s. 115.
9
Při psaní tohoto příspěvku bylo pracováno s vládním návrhem zákona, který byl schválen 9. 11. 2011 Poslaneckou sněmovnou a
dne 31. 11. 2012 postoupen do Senátu jako tisk č. č. 27, usnesení č. 976). 252/0. Dostupné na:
<http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/htmlhled?action=doc&value=62864>
10
Původně byla navrhovaná pouze novela, ale vzhledem k významným a rozsáhlým změnám, které návrh zákona obsahuje, se
ukázalo jako nezbytné přijmout nový zákon, který byl pojmenován jako zákon o podpoře využívání energie z obnovitelných a
druhotných zdrojů a z vysoce účinné kombinované výroby elektřiny a tepla („zákon o podporovaných zdrojích energie“).
11
Generální ředitelství Rady EU, Energy and climate change - Elements of the final compromise, 17215/08. 2008. Dostupné na:
<http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/104672.pdf>
12
EUROPAN ENVIRONMENT AGENCY, Energy and environment in the European Union: tracking progress towards integration.
Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2010, s. 34 a násl.
13
JONES, CH., LADEFOGED N., VAN STEEN H., HOWES T, EU Energy Law: Volume III - Book One, Renewable Energy Law and
Policy in the European Union, Leuven (Belgium): Claeys & Casteels Publishing BV, 2010, s. 220 a násl.
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regionálními orgány a šířit informovanost o možnostech vyššího využití obnovitelných zdrojů energie,
14
což by jim mohlo pomoci ke splnění závazných cílů.
Ustanovení návrhu zákona pokrývají podporu nejen obnovitelných zdrojů elektřiny a tepla, ale i
druhotných energetických zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla. Tato problematika je v
současné době rozptýlena do zákona č. 180/2005 Sb. a energetického zákona. Protože podpora těchto
energetických zdrojů je uskutečňována na stejném principu, stejným způsobem a stejným
mechanismem, bylo považováno za účelné ji soustředit do jednoho právního předpisu a tím zejména
usnadnit orientaci uživatelů zákona a zjednodušit postupy při poskytování podpory.
Cílem připravovaného zákona je dosažení závazného cíle ve výši podílu 13 % na hrubé konečné
spotřebě energie v České republice do roku 2020 a splnění tak vytyčeného závazného cíle
stanoveného směrnicí 2009/28/ES. Návrh je tak postaven koncepčně na odlišném přístupu než
stávající zákon. Směrnice 2009/28/ES stanoví závazný národní cíl 13 % pro Českou republiku stanoven
jako určité minimum, návrh zákona s ní ovšem pracuje do jisté míry jako s maximem. Nad rámec tohoto
cíle nemusí totiž být zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů energie podporováno ani
připojováno. Zatímco stávající zákon 180/2005 Sb., hovoří o potřebě zajistit trvalé zvyšování podílu
obnovitelných zdrojů, návrh nového zákona hovoří už pouze o potřebě zajistit takovou podporu
obnovitelných zdrojů, která umožní dosažení stanovených cílů (§1 odst. 2 písm. a) návrhu zákona).
Návrh zákona tak vzhledem k současné situaci v České republice primárně akcentuje udržitelný a pro
15
ekonomiku a společnost přijatelný vývoj obnovitelných zdrojů energie.
Návrh zákona o podporovaných zdrojích energie definuje obnovitelné zdroje jako „obnovitelné
nefosilní přírodní zdroje energie, jimiž jsou energie větru, energie slunečního záření, geotermální
energie, energie vody, energie půdy, energie vzduchu, energie biomasy, energie skládkového plynu,
energie kalového plynu z čistíren odpadních vod a energie bioplynu“. Směrnicí 2009/28/ES ovšem nově
jako obnovitelný zdroj posuzuje také aero termální energii a hydrotermální energii. V návrhu zákona
výslovně tyto obnovitelné zdroje energie však definovány nejsou. S uznáním venkovního vzduchu a
podpovrchové vody (např. z jezer či vrtů) jako obnovitelných zdrojů energie, by se mohla očekávat
například propagace tepelných čerpadel, jež tyto obnovitelné zdroje energie využívají. Vedle solárních
panelů a větrných turbín lze s tepelnými čerpadly počítat také kvůli dotačním a daňovým výhodám, ale i
kvůli cíleným propagačním kampaním.
16
Návrh zákona pak v souladu s evropskou politikou energetické efektivnosti podporuje pouze
elektřinu vyrobenou ve výrobnách elektřiny využívající obnovitelné zdroje energie, které splňují
minimální účinnost užití energie. Toto ustanovení by mělo klást důraz na to, aby nové výrobny elektřiny
z obnovitelných zdrojů byly vybaveny dostatečně technicky účinnými a energeticky efektivními
zařízeními. Dle § 4 odst. 4 návrhu zákona by se podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů vztahovala
pouze na elektřinu vyrobenou ve výrobnách elektřiny využívajících obnovitelné zdroje, které splňují
určitou minimální účinnost užití energie. Tato minimální účinnost by byla pro určité druhy obnovitelných
zdrojů stanovena vyhláškou. Požadavky na minimální účinnost užití energie by se ovšem dle stejného
odstavce nestanovili pro výrobny elektřiny využívající geotermální energii, energii slunečního záření,
energii větru a vody.
Přísnější podmínky jsou dle § 4 odst. 5 dále stanoveny pro vybrané druhy obnovitelných zdrojů
energie. Jako příklad je možné uvést, že v případě elektřiny vyrobené z biomasy, biologicky rozložitelné
části komunálního odpadu (při splnění dalších podmínek) nebo biokapalin se podpora elektřiny z
obnovitelných zdrojů vztahuje pouze na elektřinu vyrobenou v kombinované výrobě elektřiny a tepla,
včetně elektřiny vyrobené v zařízeních s instalovaným elektrickým výkonem do 10 MW, která umožňují
po určitou část roku oddělenou výrobu elektřiny a tepla. V případě bioplynu by se podpora elektřiny z
obnovitelných zdrojů vztahovala pouze na elektřinu vyrobenou v kombinované výrobě elektřiny a tepla,
která využívá bioplyn vznikající alespoň ze 30 % z jiné biomasy než je cíleně pěstovaná biomasa na
17
orné půdě a na travním porostu a která zajistí efektivní využití pro alespoň 50 % primární energie v

14
Bod 3 v úvodních ustanoveních směrnice zdůrazňuje nutnost, aby členské státy, aby podporovat rozvojová opatření na národní a
regionální úrovni v těchto oblastech, podporovat výměnu osvědčených postupů ve výrobě energie z obnovitelných zdrojů mezi
místními a regionálními rozvojovými iniciativami a podporovat využívání strukturálních fondů v této oblasti.
15
Návrh zákona byl velmi kritizován ze strany Ministerstva životního prostředí, které nebylo přizváno do pracovní skupiny, která
zákon vytvářela, ani nemělo v průběhu přípravy možnost se k zákonu pravidelně vyjadřovat a to z důvodu, že působnost návrhu
zákona jednoznačně souvisí se snižováním emisí CO2, což je jedna z priorit v gesci tohoto ministerstva.
16
WERRING, L., BERTOLDI, P., BOWIE, R., HODSON, P., LORENTZEN, J., VAGGEN MALVIK, H., EU Energy Law: EU
Environmental Law, Energy Efficiency and Renewable Energy Sources, Leuven (Belgium): Claeys & Casteels Publishing BV, 2010,
s. 130 a násl.
17
Dle § 3i zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství se za ornou půdu považuje zemědělsky obhospodařovaná půda, na které se
pěstují v pravidelném sledu, popřípadě pod skleníky, nebo pod pevným anebo přenosným krytem, zemědělské plodiny a která není
travním porostem podle písmen. Travním porostem se dle stejného ustanovení rozumí zemědělsky obhospodařovaná půda, na které
se nachází stálá pastvina, popřípadě souvislý porost s převahou travin určený ke krmným účelům nebo k technickému využití, který
může být nejvýše jednou za 5 let rozorán za účelem obnovy travního porostu.
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bioplynu. Způsob vykazování množství cíleně pěstované biomasy na orné půdě a na travním porostu
při výrobě bioplynu by opět stanovil prováděcí právní předpis.
Do návrhu zákona byla v Poslanecké sněmovně zařazena nově podpora pro ostrovní provozy,
která by se vztahovala na elektřinu vyrobenou v ostrovních systémech s instalovaným výkonem do 30
kW umístěných na stavbě nebo stavebním pozemku. Jako ostrovní systém byla definovaná výrobna
vybavená technickými prostředky, které umožňují funkci bez použití služeb elektrizační soustavy a
účelnou spotřebu vyrobené elektřiny v místě bez přenosu a distribuce elektřiny pomocí elektrizační
soustavy. Proti tomuto druhu podpory vystoupilo negativně zejména Ministerstvo průmyslu a obchodu,
které jí považovalo podporu spíše nekoncepční a spekulativní. V Senátu Parlamentu ČR tak byla
podpora pro ostrovní provozy nahrazena podporou decentrální výroby elektřiny. Podpora by se
vztahovala na elektřinu vyrobenou ve výrobnách elektřiny na území České republiky připojených k
distribuční soustavě přímo nebo prostřednictvím odběrného místa nebo prostřednictvím jiné výrobny
elektřiny připojené k distribuční soustavě a dodanou do distribuční soustavy.
18
Na poslední chvíli byla do návrhu zákona zařazena také koncepční podpora tepla. Podpora
tepla z obnovitelných zdrojů a podpora tepla z druhotných zdrojů je poměrně podrobně upravena v
hlavě V návrhu zákona. Vztahovala by se výrobu tepla z obnovitelných zdrojů a druhotných zdrojů ve
výrobnách tepla na území České republiky s instalovaným výkonem vyšším než 200 kW, vybavených
měřidlem tepla, platnou licencí na výrobu tepla, splňujících minimální účinnost užití energie stanovenou
prováděcím právním předpisem a sloužící pro dodávky do soustavy centralizovaného zásobování
teplem nebo k dalšímu využití pro technologické účely s výjimkou odběru pro vlastní spotřebu zdroje a
tepelné energie využité k další přeměně na elektrickou nebo mechanickou energii;
3

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN PRO OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

Jak již bylo zmíněno výše, jeden z cílů návrhu zákona je koncipován tak, aby podpora výroby
energie z obnovitelných zdrojů byla garantována pouze do doby jejich konkurenceschopnosti na
příslušném trhu s energií. Podpora by primárně měla být koncipována s ohledem na přiměřené
ekonomické dopady na konečné spotřebitele energií. Návrh zákona nově zařazuje v § 3 ustanovení,
která se týkají vypracování, aktualizace a použití Národního akčního plánu pro využití energie z
obnovitelných zdrojů (v souladu s článkem 4 směrnice 2009/28/ES). Tento samostatný právní
instrument je velice úzce svázán s navrhovaným zákonem a dá se považovat za jedno z
nejprogresivnějších ustanovení celého návrhu zákona.
Za zpracování Národního akčního plánu je primárně odpovědné Ministerstvo průmyslu a
obchodu, které návrh národního akčního plánu pro Českou republiku vypracovalo již v červenci roku
2010. Dne 25. srpna 2010 byl pak Národní akční plán schválen vládou Usnesením vlády č.603/2010.
Forma a struktura předloženého národního akčního plánu Českou republiku pro energii z obnovitelných
zdrojů energie je závazně daná Rozhodnutím Komise 2009/548/ES ze dne 30. června 2009, kterým se
stanoví vzor pro národní akční plány pro energii z obnovitelných zdrojů na základě směrnice
2009/28/ES. Rozhodnutí Evropské komise poměrně podrobně stanoví jednotlivé obsahové i formální
19
náležitosti, které musí Národní akční plán obsahovat.
Národní akční plán by na základě návrhu zákona měl vycházet ze Státní energetické koncepce a
měl by reflektovat postupné zvyšování energetické účinnosti a úspor energie. Dále by měl posuzovat
nezbytnost budování nové energetické infrastruktury, která je nezbytná pro integraci obnovitelných
zdrojů energie do elektrizačních soustav. Národní akční plán však není postaven pouze na možných
nebo teoretických potenciálech jednotlivých druhů obnovitelných zdrojů, ale snaží se spíše reflektovat
aktuální situaci v České republice z hlediska ekonomického, ekologického a technického.
Zpracovaný Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů navrhuje cíl
podílu energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie ve výši 13,5 % a splnění cíle
20
podílu energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě v dopravě ve výši 10,8 %. Lehce
tak překračuje hodnoty, které jsou pro Českou republiku závazně vymezené ve směrnici 2009/28/ES.
Tyto hodnoty především vycházejí ze současných a připravovaných reálných projektů a z očekávané
reálné predikce budoucího vývoje dané statistickým sledováním trendů s případným zohledněním
dotační politiky. V případě výroben elektřiny ze solárních a větrných elektráren (nestabilních zdrojů

18
Podpora tepla z obnovitelných zdroj energie by mohla přispět ke splnění cíle 13 % v roce 2020. Česká republika se zařadila mezi
další země Evropské unie (např. Velká Británie, Německo), které mají provozní podporu tepla zakotvenou v národní legislativě.
19
Dostupné na:
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:182:0033:0062:CS:PDF>
20
Na základě zprávy, kterou Česká republika v září zaslala Evropské komisi, v souladu se směrnicí předpokládá, že dodrží závazný
cíle pro podíl energie z OZE 13 % a podíl 10 % v oblasti dopravy a nebude tak muset využít podpůrných mechanismů, které
směrnice umožňuje (např. nákup obnovitelných zdrojů energie z jiných států EU).
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energie, které jsou závislé na klimatických podmínkách) je dále požadavek připravovaných projektů
konfrontován s požadavky na bezpečnost a spolehlivost elektrizační soustavy.
Za klíčové lze považovat ustanovení, které váže podporu pro obnovitelné zdroje energie právě
na hodnoty stanovené národním akčním plánem. Návrh v § 9 odst. 9 stanoví, že „v případě, že pro
výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů bylo o dva roky dříve, než je rok, ve kterém se o podpoře
elektřiny z obnovitelných zdrojů rozhoduje, dosaženo nebo překonáno skutečnými hodnotami výroby
elektřiny z obnovitelných zdrojů předpokládaných hodnot výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů
stanovených v Národním akčním plánu pro rok, ve kterém se o podpoře elektřiny z obnovitelných zdrojů
rozhoduje, Energetický regulační úřad pro výrobny elektřiny uvedené do provozu od 1. ledna
následujícího roku podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů pro tento rok nestanov..“ Využívání
vázanosti Národního akčního plánu na podporu pro obnovitelné zdroje energie de facto znamená, že
bude-li podpora poskytovaná jen pro zdroje, které ještě přispějí k plnění závazku a zdroje, které ho
překročí, budou již z podpory vyloučeny. Je tak nutné zajistit (s ohledem na princip transparentnosti),
aby se příslušní výrobce energie z obnovitelných zdrojů energie dozvěděli, že již bylo fakticky dosaženo
hodnoty předpokládané výroby energie stanovené v Národním akčním plánu a tudíž že jim nebude
vyplácena podpora. Energetický regulační úřad by tak měl informovat veřejnost (resp. podnikatelský
sektor) v dostatečném časovém předstihu (např. na webových stránkách), že již bylo dosaženo či se
blíží dosažení hodnoty předpokládané výroby energie stanovené v národním akčním plánu a že
podpory budou poskytovány výrobnám elektřiny uvedených do provozu jen do konce příslušného roku.
Vzhledem k poměrně výraznému omezení podpory pro obnovitelné zdroje energie proti
Národnímu akčnímu plánu vystoupila řada českých ekologických organizací, které dokonce vyzvaly v
dopisu Evropskou komisi, aby posoudila, zda tento plán schválený českou vládou v srpnu tohoto roku,
reálně umožňuje dosažení cílů, ke kterým se Česká republika zavázala. Podle názoru ekologických
21
organizací, je plán příliš obecný a postrádá konkrétní opatření, jak stanovených cílů dosáhnout.
Ekologické organizace vytýkají Národnímu akčnímu plánu zejména, že nevyužívá všech možností,
které má Česká republika v oblasti obnovitelných zdrojů energie k dispozici a naopak nešetří zdroje,
kterých je v zemi nedostatek. Na národní akční plán je však nutné nahlížet komplexně. Cílem návrhu je
podle všeho primárně rovnoměrný rozvoj všech druhů obnovitelných zdrojů a srovnání podmínek jejich
podpory. Má také zajistit, aby jeden druh obnovitelných zdrojů nedostával neadekvátně vysokou
podporu neodpovídající jeho významu.
Provázanost národního akčního plánu s poskytováním podpory a připojováním nových zdrojů je
tak poněkud rozporuplné řešení, které nemá jednoznačnou oporu ve směrnici č. 2009/28/ES. Národní
akční plán nadto nemá formu právního předpisu a ani materiálně právním předpisem není, jelikož
neobsahuje právní normy (je tak otázkou zda je forma nařízení vlády tou nejvhodnější formou). Na
druhou stranu je nesporné, že podpora výroby energie z obnovitelných zdrojů energie primárně slouží
členskému státu k zajištění naplnění přijatých cílů v oblasti výroby energie z obnovitelných zdrojů
energie, a to do doby, dokud nejsou obnovitelné zdroje energie konkurenceschopné na příslušném trhu
s energií. Je pouze na České republice, jakým způsobem a jakým energetickým mixem se rozhodne
naplňovat své cíle. Národní akční plán a jeho provázanost s poskytováním podpory je tak řešením, jak
může členský stát své rozhodnutí naplnit s ohledem na přiměřené ekonomické dopady na konečné
spotřebitele energií. Institut národního akčního plánu tak žádným způsobem neomezuje rozvoj
obnovitelných zdrojů nad hranici 13 % v roce 2020, z důvodu ekonomického a finanční dopadu na
hospodářství České republiky a na spotřebitele energie, pouze obnovitelné zdroje, které překročí danou
hranici, nebudou mít nárok na podporu.
4
PRÁVNÍ ÚPRAVA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE Z POHLEDU SPOLEHLIVOSTI A
BEZPEČNOSTI ELEKTRIZAČNÍ SOUSTAVY
Ambiciózní cíle Evropské unie v oblasti výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů a to zejména
větrných a slunečních vytváří prostředí směřující k rychlému rozvoji distribuovaných zdrojů výroby
elektřiny zapojovaných do elektrizační soustavy. Integrace tzv. neřiditelných obnovitelných zdrojů
energie (větrné a solární energie) do energetického mixu v České republice však znamená (vzhledem k
nevyváženosti výroby a spotřeby energie) významné ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti elektrizační
22
soustavy České republiky. V současné době je totiž volná kapacita elektrizační soustavy téměř
21

Mezi tyto ekologické organizace patřilo např. Hnutí Duha, sdružení Calla, česká pobočka Greenpeace, Ekologický právní servis a
řada dalších. Připomínky ekologických organizací k Národnímu akčnímu plánu pro OZE jsou dostupné na:
< http://www.calla.cz/data/hl_stranka/ostatni/Pripominky%20NAP%20pro%20OZE.pdf>
22
Podobná situace je i v jiných státech Evropské unie. Na Slovensku ku příkladu provozovatel tamní přenosové elektrizační sítě
(SEPS) považuje větrné i sluneční elektrárny za nestabilní zdroje s velkou fluktuací výroby. Proto je „zařadil“ svým prohlášením mezi
tzv. „nepredikovateľné obnovitelné zdroje elektřiny“ (legislativně však tento termín zatím upraven nebyl a to ani na úrovni prováděcích
právních předpisů). Na Slovensku se nadto zvažoval systém aukce volných kapacit připojení.
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vyčerpaná. Zvyšující se nutnost regulace rovněž zvyšuje ekonomickou náročnost zajišťovaní rovnováhy
elektrizačních sítí. Kontinuálně s přípravou zákona o podporovaných zdrojích energie byla schválena
23
také novela energetického zákona , která by měla napomoci řešit problém těchto neřiditelných
obnovitelných zdrojů energie a zabránit ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti elektrizační soustavy,
který by mohl vést až k tzv. blackoutu (tedy výpadku v dodávkách elektrické energie v některých
oblastech).
Klíčovým prvkem úspěšné integrace obnovitelných zdrojů energie do elektrizační sítě je totiž
jejich dispečerská řiditelnost v rámci distribučních soustav. K tomu by právě měl pomoci § 23 odst. 2
písm. q novely energetického zákona, který stanoví, že výrobce elektřiny s instalovaným výkonem nad
100 kW včetně je povinen vybavit výrobnu elektřiny zařízením umožňujícím dispečerské řízení výrobny
elektřiny. Na základě nového ustanovení § 26 odst. 5 jsou technický dispečink provozovatele přenosové
soustavy a technické dispečinky provozovatelů distribučních soustav byly v případě ohrožení
bezpečného a spolehlivého provozu oprávněny při dispečerském řízení omezovat výrobu elektřiny ve
výrobnách elektřiny (tedy nediskriminačně všech výroben elektřiny nikoliv pouze výroben elektřiny
využívající obnovitelné zdroje energie). Toto nové ustanovení by mělo být pak dále promítnuto ve
vyhlášce o dispečerském řádu, která by měla stanovit podrobný postup pro tuto regulaci. Tato
dispečerská řiditelnost všech zdrojů nad 100 kW by pak měla pomoci regulovat a udržovat elektrizační
soustavu bezpečnou a spolehlivou.
Další neméně problematickou otázkou z hlediska zabezpečení spolehlivosti a bezpečnosti
soustavy je právo přednostního připojení pro obnovitelné zdroje energie, která je stanovena v § 4
Zákona č. 180/2005 Sb. a je předpokládána i v návrhu nového zákona o podporovaných zdrojích
energie. Na základě tohoto ustanovení mají provozovatelé výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů
přednostní právo na připojení za účelem přenosu nebo distribuce elektřiny z obnovitelných zdrojů.
Konkrétně podle § 4 odst. 1 zákona platí, že „provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel
distribuční soustavy by byl za předpokladu, že tím nedojde k narušení spolehlivosti a bezpečnosti
provozu elektrizační soustavy, povinen na svém licencí vymezeném území přednostně připojit k
přenosové soustavě nebo k distribuční soustavě výrobnu elektřiny z podporovaného zdroje za účelem
přenosu elektřiny nebo distribuce elektřiny, pokud o to výrobce požádá a splňuje podmínky připojení
stanovené jiným právním předpisem.“ Směrnice 2009/28/ES totiž stanoví členským státům přednostní
povinnost zajistit připojení a distribuci obnovitelných zdrojů energie.
Důležitým nástrojem k integraci obnovitelných zdrojů energie a zajištění bezpečnosti a
spolehlivosti elektrizační soustavy je i výstavba elektrizačních sítí, která by měla probíhat kontinuálně
se zapojováním stále více výroben využívajících obnovitelné zdroje energie. V současné době totiž
stále není zajištěna dostatečná legislativní podpora výstavby elektrických vedení. Značné
administrativní překážky (zejména při plánování, výstavbě a uvedení do provozu) jsou velmi
problematické. Usnesením vlády č. 603 ze dne 25. srpna 2010 tak vláda uložila Ministerstvu průmyslu a
obchodu vypracovat do 30. června 2011 analýzu schvalovacích procesů pro energetické stavby,
stanovit jejich kritická místa a navrhnout konstruktivní řešení. Jisté návrhy (i když nikoliv zcela
dostačující) pro urychlení zákonných procedur výstavby elektrizační soustavy přináší navrhovaná
novela zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, která byla koncem roku 2011
24
postoupena do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
ZÁVER
Tento příspěvek měl za cíl podat náhled na současnou i budoucí právní úpravu obnovitelných
zdrojů energie v České republice, a to primárně z pohledu navrhovaného zákona o podporovaných
zdrojích energie. Podrobněji se práce zaměřila i na některé dílčí problémy, a to i proto, že se jejich
zkoumání a následné závěry promítají do dalšího vývoje v oblasti obnovitelných zdrojů energie. I
přesto, že v očích laické veřejnosti stále převládá dojem o kladných vlastnostech těchto zdrojů, je nutné
vnímat také jejich víceznačné negativní dopady. V oblasti životního prostředí je možné zmínit, že větrné
elektrárny způsobují zvýšené množství hluku v životním prostředí a zvyšují úmrtnost některých druhů
živočichů, solární elektrárny zase zabírají velké rozlohy úrodné a zemědělské půdy a po ukončení jejich
životnosti představují velké množství specifického odpadu. Problematický vliv na životní prostředí mají i
biopaliva, jak bylo zmíněno výše a je jisté, že zákonná regulace bude v této oblasti nutná pro zaručení
environmentálních kritérií pro jejich využití.

23
Zákon č. 211/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických
odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
24
Veřejně dostupné v systému ODok (oběh dokumentů mezi ústředními orgány státní správy, Parlamentem a Kanceláří prezidenta
republiky) na:
<http://eklep.vlada.cz/eklep/page.jsf>
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Návrhu zákona předcházela řada významných novelizací stávajícího Zákona č. 180/1995 Sb.,
kterými se primárně reagovalo na velký rozmach v oblasti solárních elektráren. Novely se pokusily
narovnat současný obchodní model podpory pro obnovitelné zdroje energie, aby byl přiměřenější,
únosnější a spravedlivější. Nicméně až další měsíce a roky naznačí, zda tato právní úprava tento úkol
opravdu naplnila a jestli nový návrh zákona bude všechny stávající novely opravdu obsahovat.
Bylo zmíněno, že na návrh nového zákona lze nahlížet z pohledu nutnosti co nejpřesnější
implementace směrnice 2009/28/ES. Řada ustanovení je ovšem složitých a poměrně obtížně
implementovaných a v podmínkách České republiky těžko aplikovatelných. S implementací této
směrnice má (nebo bude mít) problémy i řada jiných členských států Evropské unie, kde rozvoj
obnovitelných zdrojů energie také naráží na určité limity z pohledu ekonomického i životního prostředí.
Česká republika (stejně jako ostatní členské státy Evropské unii) měla povinnost implementovat
směrnici 2009/28/ES do 5. prosince 2010. Vzhledem k současnému stavu legislativního procesu, kdy je
vládní návrh zákona o podporovaných zdrojích energie stále projednávám v Poslanecké sněmovně
Parlamentu ČR, není vyloučeno, že zákon bude přijat až na v květnu roku 2012.
Je však nutné na úplný závěr zmínit, že nejefektivnější cestou zůstává snižování energetické
náročnosti a zavádění opatření k podpoře energetické efektivnosti. Úspory energie by měly
představovat základ energetické politiky každého státu ve světě. Představují energetické opatření s
téměř nulovými náklady a vysokou účinností. Není pochyb o tom, že obnovitelné zdroje energie
pozitivně přispívají k energetické skladbě energie jednotlivých států, je však nutné na ně nahlížet
komplexně a brát v úvahu jak pozitivní, tak negativní vlastnosti těchto zdrojů.
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MONITOROVANIE KAMEROVÝM SYSTÉMOM Z POHĽADU
OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
Marcela Macová
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Príspevok rozoberá hlavne monitorovanie kamerovým systémom priestory prístupné
verejnosti, analyzuje pojem verejný priestor. Ďalej sú v ňom podrobne rozpísané osobitné predpisy,
v ktorých je upravené monitorovanie priestorov prístupných verejnosti. Záverom je poukázané na ďalšie
právne rámce, ktoré sa však netýkajú monitorovania verejného priestranstva. Cieľom príspevku je
poskytnúť aspoň základný prehľad právnych predpisov, ktoré upravujú monitorovanie.
Kľúčové slová: osobné údaje, priestor prístupný verejnosti, monitorovanie, videozáznam, súkromný
život, zákon o ochrane osobných údajov, Úrad na ochranu osobných údajov SR, označenie, účel,
orgány činné v trestnom konaní.
Abstract: The contribution handles mainly video-surveillance of premises accessible to the public, it
analyses the term of public area. Furthermore, it specifies in detail special acts in which surveillance of
the premises accessible to the public is addressed. Finally, other legal frameworks not addressing
surveillance of public area are introduced. The aim of the contribution is to provide at least basic
overview of legal regulations addressing surveillance.
Key words: personal data, premises accessible to the public, surveillance, video-recording, private
life, Act on Protection of Personal Data, Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic,
marking, purpose, law enforcement agencies

1

ÚVOD

V knihe „1984“ Georga Orwella sú ľudia pod stálym dohľadom kamier. Z tohto diela pochádza
známy výrok „Veľký brat ťa sleduje!“. Aj v skutočnom svete sa na mnohých miestach dostávame do ich
zorného pola.
2

KDE SÚ?

Kde všade sa človek môže dostať do zorného pola kamery? V Bratislave zaznamenajú Vaše
kroky prakticky v celom širšom centre mesta. Ďalšie kamery súkromných bezpečnostných agentúr Vás
môžu zachytiť vo vnútri bánk, obchodov, reštaurácií, nákupných centier... prakticky všade, kde
dochádza k hromadeniu väčšieho počtu ľudí. V menších mestách sú pokryté hlavne frekventované
miesta – námestia, dopravné uzly a tiež miesta, kde si stráženie vyžadujú napr. ulice s diskotékami
alebo futbalové štadióny. Kamery nájdeme nainštalované aj po celej slovenskej diaľnici.
Verejným priestranstvom je priestor prístupný verejnosti, ktorého povaha nevylučuje
prítomnosť širokej verejnosti, do ktorého možno voľne vstupovať a v ktorom sa možno voľne zdržiavať
bez časového obmedzenia alebo vo vymedzenom čase, pričom iné obmedzenia, ak existujú a sú
osobou splnené, nemajú vplyv na vstup a voľný pohyb osoby v tomto priestore, alebo je to priestor,
ktorý takto označuje osobitný predpis.
Monitoring verejných miest pomocou videozáznamu môže viesť k obmedzeniu práva na
rešpektovanie súkromného života, slobody pohybu a práva na ochranu osobných údajov. Táto činnosť
musí byť preto vykonávaná v súlade s Medzinárodným paktom o občianskych a politických právach
(ICCPR), čiže musí byť preukázateľne „zákonná“ a nie „svojvoľná“, a musí spĺňať najmä podmienky
uvedené v čl. 8.2 Európskeho dohovoru o ľudských právach: „Štátny orgán nemôže do výkonu tohto
práva zasahovať okrem prípadov, keď je to v súlade so zákonom a potrebné v demokratickej
spoločnosti v záujme národnej bezpečnosti, verejnej bezpečnosti, hospodárskeho blahobytu krajiny,
predchádzania nepokojom a zločinnosti, ochrany zdravia alebo morálky alebo ochrany práv a slobôd
1
iných.”.

1

Stanovisko k monitoringu verejných miest štátnymi orgánmi pomocou videozáznamu v súvislosti s ochranou ľudských práv Prijaté
Benátskou komisiou na 70-tom valnom zhromaždení (Benátky, 16-17. marec, 2007)
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Spoločnosti a štátne orgány, ktoré chcú zaviesť a používať videotechnológie na monitorovanie
2
verejných miest pomocou videozáznamu sa musia riadiť špecifickými požiadavkami .
3

ZÁKON č. 428/2002 Z. z. O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV V ZNENÍ NESKORŠÍCH
PREDPISOV

Priestorom prístupným verejnosti je priestor, ktorého povaha nevylučuje prítomnosť širokej
verejnosti, do ktorého možno voľne vstupovať a v ktorom sa možno voľne zdržiavať bez časového
obmedzenia alebo vo vymedzenom čase, pričom iné obmedzenia, ak existujú a sú osobou splnené,
nemajú vplyv na vstup a voľný pohyb osoby v tomto priestore, alebo je to priestor, ktorý takto označuje
osobitný predpis.
Podľa § 10 ods. 7 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) priestor prístupný verejnosti možno
monitorovať pomocou videozáznamu alebo audiozáznamu len na účely verejného poriadku
a bezpečnosti, odhaľovania kriminality alebo narušenia bezpečnosti štátu, a to len vtedy, ak je priestor
zreteľne označený ako monitorovaný. Označenie monitorovaného priestoru sa nevyžaduje, ak tak
ustanovuje osobitný zákon. Vyhotovený záznam možno využiť len na účely trestného konania alebo
konania o priestupkoch, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
V § 13 ods. 7 zákona o ochrane osobných údajov je ustanovené, že ak vyhotovený záznam
nie je využitý na účely trestného stíhania alebo konania o priestupkoch, ten, kto ho vyhotovil, ho
zlikviduje najneskôr v lehote siedmych dní odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bol záznam
vyhotovený, ak osobitný zákon neustanovuje inak. V prípade, ak sa analýzou vyhotoveného záznamu
z monitorovania kamerou zistilo, že záznam obsahuje dôkazy pre občianskoprávne konanie, trestné
konanie alebo správne konanie, ten kto záznam vyhotovil postupuje podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona
o ochrane osobných údajov. To znamená, že zaradí takýto záznam do predarchívnej starostlivosti.
Uvedené ustanovenia zákona o ochrane osobných údajov vymedzujú, že v prípade ak sa písomný,
obrazový, zvukový alebo iný záznam obsahujúci osobné údaje zaradí do predarchívnej starostlivosti,
nevzťahuje sa naň sedemdňová lehota likvidácie záznamu. Avšak podmienkou je, že počas
predarchívnej starostlivosti sa s uvedeným záznamom nesmú vykonávať žiadne operácie spracúvania
s osobnými údajmi s výnimkou ich uchovávania. Záznam možno využiť len na účely
občianskoprávneho konania, trestného konania alebo správneho konania. Úschovnú lehotu takéhoto
záznamu, ktorý je zaradený v predarchívnej starostlivosti je možné stanoviť len na dobu nevyhnutnú na
uplatnenie práv alebo povinností ustanovených zákonom (napr. Občiansky zákonník ap.).
4

MESTÁ A OBCE

Osobitným zákonom pre mestá a obce je zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“), ktorý v § 4 ods. 3 písm. n) ustanovuje, že
obecná samospráva zabezpečuje verejný poriadok v obci. Vzhľadom na toto ustanovenie môže obec,
teda aj mesto na zabezpečenie verejného poriadku v obci na verejne prístupnom mieste (napr.
námestie, obchodné centrum ap.) nainštalovať v záujme verejného poriadku kamerový monitorovací
systém. Keďže cit. zákon sa vo svojich ustanoveniach k takejto forme zabezpečovania verejného
poriadku nevyjadruje, obecná samospráva je povinná pri inštalovaní takéhoto zariadenia, pokiaľ jeho
výsledkom je video záznam, postupovať podľa vyššie uvedených ustanovení zákona o ochrane
osobných údajov.
Do právomocí obecného zastupiteľstva patrí aj zriadenie obecnej polície (§ 10 ods. 2 a § 19
zákona o obecnom riadení) podľa osobitného zákona, ktorým je zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnej polícii“). Medzi základné úlohy obecnej polície
podľa tohto zákona (§ 3 ods. 1 písm. a) a b) ) patrí napr. zabezpečovať verejný poriadok v obci,
spolupôsobiť pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v obci pred ohrozením ich života a zdravia,
spolupôsobiť s príslušnými útvarmi Policajného zboru pri ochrane majetku obce, majetku občanov, ako
aj iného majetku v obci pred poškodením, zničením, stratou alebo pred zneužitím. V uvedenom prípade
môže obecná polícia na účel predchádzania ohrozenia verejného poriadku, ochrany majetku obce
2

Niektoré krajiny, napríklad Holandsko a Francúzsko, prijali špecifické predpisy ohľadom inštalácie monitorovacích zariadení na
verejných miestach. Francúzsky zákon (zákon č. 95-73, 2&.01.1995, zákonom č. 96-926) je príkladom stanovenia prísnych
podmienok: zavedenie monitorovacích zariadení na verejných miestach musí vyžadovať bezpečnostná situácia. Zákon ukladá
povinnosť veľmi presne definovať účely použitia takýchto zariadení. Ich inštalácia podlieha schváleniu prefekta po tom, čo ju
odsúhlasí rezortná komisia vedená úradníkom so súdnou právomocou. Pokiaľ ide o rešpektovanie súkromia, monitorovacie
zariadenie musí byť nastavené tak, aby neumožňovalo snímanie interiéru alebo vchodu do domu. Záznamy možno uchovať
maximálne na dobu jedného mesiaca, s výnimkou prípadov trestného konania. Verejnosť musí byť jasne a permanentne
informovaná o prítomnosti monitorovacích zariadení a ich prevádzkovateľovi alebo právne zodpovednej osobe.
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a predchádzania ohrozenia života občanov tiež využiť a teda nainštalovať na mieste prístupnom
verejnosti kamerový monitorovací systém. Pretože sa zákon o obecnej polícií v žiadnom z ustanovení
nevyjadruje k používaniu tohto systému prevencie, obecná polícia je oprávnená postupovať v takom
prípade podľa ustanovení zákona o ochrane osobných údajov. V praxi to znamená, že aj obec aj
obecná polícia je povinná priestor zreteľne označiť ako monitorovaný, takto získané záznamy využívať
len na účely občianskoprávneho konania, trestného konania alebo správneho konania, ak sa preukáže,
že záznam obsahuje dôkazy pre takéto konanie a dodržiavať lehoty ustanovené zákonom o ochrane
osobných údajov. Ustanovenia zákona o ochrane osobných údajov o monitorovaní verejne prístupných
priestorov pomocou videozáznamu sa vzťahujú aj na činnosť mestskej samosprávy miest Bratislava
a Košice, ako aj na mestskú políciu Bratislavy a Košíc. Postavenie týchto miest, povinnosti mestskej
samosprávy, ako aj zriaďovanie mestskej polície mestskou samosprávou sa riadi zákonom č. 377/1990
Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov a zákonom č.
401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov.
Výnimka z uvedených ustanovení zákona o ochrane osobných údajov je možná len podľa
osobitného zákona, ktorým je napr. zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, § 10 ods. 6 cit. zákona sa vzťahuje na používanie monitorovacích kamerových
systémov Policajným zborom v obciach v prihraničnom území a ustanovuje, že pri umiestnení
technického prostriedku v prihraničnom území sa nevyžaduje označenie monitorovaného priestoru
podľa zákona o ochrane osobných údajov. Tento zákon aj upravuje správne delikty a priestupky na
úseku kontroly hraníc, a teda aj účel využívania záznamu získaného na základe monitorovania
prihraničného priestoru kamerami.
5

VEREJNE PRÍSTUPNÉ PRIESTORY V OBCIACH OKREM VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV
(AKO ULICE, NÁMESTIA AP.)

Verejne prístupným priestorom v obci alebo meste sú napr. bankové expozitúry, obchodné
domy a hypermarkety ako aj železničné stanice. V týchto prípadoch prevádzkovateľom podľa zákona
o ochrane osobných údajov (§ 4 ods. 2), teda subjektom, ktorý prevádzkuje kamerový systém môže byť
banka, hypermarket alebo železnice.
V prípade bánk v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov, sa prioritne uplatňuje
osobitný zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o bankách“). Tento zákon ustanovuje (§ 93a ods. 7), že
priestory banky, pobočky zahraničnej banky a Národnej banky Slovenska a bankomaty a zmenárenské
automaty nenachádzajúce sa v priestoroch banky alebo pobočky zahraničnej banky možno monitorovať
pomocou videozáznamu alebo audiozáznamu aj bez označenia monitorovacieho priestoru, pričom
vyhotovený záznam možno využiť na účely odhaľovania trestných činov, na zisťovanie ich páchateľov a
pátranie po nich, a to najmä na účely ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred
financovaním terorizmu, odhaľovania nezákonných finančných operácií, súdneho konania, trestného
konania, konania o priestupkoch a dohľadu nad plnením zákonom ustanovených povinností bánk a
pobočiek zahraničných bánk. Tento videozáznam alebo audiozáznam poskytne, ak ho zaznamenáva,
banka, pobočka zahraničnej banky alebo Národná banka Slovenska bezodkladne orgánom uvedeným v
§ 91 ods. 4 písm. b) (orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu na účely trestného konania), g)
(služby kriminálnej polície a služby finančnej polície Policajného zboru na účely odhaľovania trestných
činov, zisťovanie ich páchateľov a pátrania po nich a na účely úloh finančnej polície podľa osobitného
predpisu o preukazovaní pôvodu majetku) a o) (Slovenskej informačnej službe na účely boja proti
organizovanej trestnej činnosti a terorizmu podľa osobitného predpisu) na ich požiadanie. Ak
vyhotovený záznam nie je využitý na tieto účely, ten, kto záznam vyhotovil, ho zlikviduje bezodkladne
po uplynutí trinástich mesiacov po dni vyhotovenia tohto záznamu. Ako vyplýva z dikcie tohto
ustanovenia zákona o bankách, tento osobitný zákon v zmysle ustanovenia § 10 ods. 7 zákona
o ochrane osobných údajov ustanovuje, že monitorovanie verejne prístupného priestoru banky nemusí
byť označené. Úschovná lehota na rozdiel od ustanovenia zákona o ochrane osobných údajov nie je 7
dní ale podľa tohto osobitného zákona trinásť mesiacov. Po uplynutí tejto lehoty, ak záznam nie je
využitý na zákonom vymedzený účel, aj podľa zákona o bankách je banka povinná ho zlikvidovať.
Obchodné domy a hypermarkety, ktorých priestory sú tiež verejne prístupné, sú povinné tiež
dodržiavať ustanovenia zákona o ochrane osobných údajov. Ak takýto prevádzkovateľ zabezpečuje
verejný poriadok a bezpečnosť, prostredníctvom súkromnej bezpečnostnej služby v zmysle zákona č.
473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti), súkromná bezpečnostná služba je oprávnená na tento účel
využívať technické zariadenia. Podľa uvedeného zákona (§ 40 ods. 4 písm. e)) je osoba poverená
výkonom fyzickej ochrany oprávnená zaznamenávať technickými prostriedkami vstup alebo výstup
osôb a dopravných prostriedkov do stráženého objektu alebo zo stráženého objektu alebo stráženého
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miesta. Vzhľadom na to, že zákon o súkromných bezpečnostných službách neustanovuje žiadne
náležitosti postupu a nakladania s technickým záznamom, teda ani so záznamom získaným
z monitorovania verejného priestoru, platia ustanovenia zákona o ochrane osobných údajov.
V prípade Policajného zboru, ktorý sa vo svojej činnosti riadi osobitným zákonom č. 171/1993
o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov je ustanovenie § 69 tohto zákona, ktoré vymedzuje,
že Policajný zbor je oprávnený, ak je to potrebné na plnenie jeho úloh, vyhotovovať zvukové, obrazové
alebo iné záznamy z miest verejne prístupných a zvukové, obrazové alebo iné záznamy o priebehu
služobnej činnosti alebo služobného zákroku. Ak sú na vyhotovovanie takýchto záznamov zriadené
automatické technické systémy (kamerový systém), je Policajný zbor povinný vhodným spôsobom
uverejniť informáciu o zriadení takých systémov. Zákon taxatívne ustanovuje subjekty, ktorým Policajný
zbor poskytuje informácie, osobné údaje, zvukové, obrazové alebo iné záznamy z miest verejne
prístupných, ktoré vedie vo svojich informačných systémoch (napr. prokuratúre, súdom, Slovenskej
informačnej službe, Vojenskému spravodajstvu, Vojenskej polícii, Zboru väzenskej a justičnej stráže,
colnej správe, Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky, Ministerstvu zahraničných vecí
Slovenskej republiky, Národnému bezpečnostnému úradu na plnenie ich úloh a obecnej polícii podľa
osobitného predpisu; iným orgánom alebo osobám a do zahraničia podľa § 69d a 69da a ďalším
právnickým osobám a fyzickým osobám, len ak je to nevyhnutné na plnenie ich úloh podľa osobitného
zákona.). Rovnako ustanovenia zákona o Policajnom zbore nevymedzujú osobitne úschovné lehoty pre
záznamy vyhotovených na základe monitorovania priestorov prístupných verejnosti kamerami. Zákon
ustanovuje trojročnú lehotu na preverovanie relevantnosti spracúvania všetkých informácií vrátane
osobných údajov, a v prípade zistenia, že osobné údaje nie sú potrebné na plnenie úloh Policajného
3
zboru, ukladá sa mu povinnosť ich bezodkladnej likvidácie .
6

ZÁVER

Na záver ešte považujem za potrebné uviesť, že v slovenskom právnom poriadku Legislatívny
rámec monitorovania priestorov je riešený najmä v nasledovných troch právnych normách:
a) zákon o ochrane osobných údajov ak ide o priestory prístupné verejnosti (§ 10 ods. 7 a § 13
ods. 7)
b) Zákonník práce č. 311/2001 Z. z. čl. 11 Základných zásad a § 47 ods. 2 – pracovný poriadok
c) Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v ostatných prípadoch (§ 12).
Zákon o ochrane osobných údajov sme si popísali vyššie, v prípade Zákonníka práce č. 311/2001
Z. z. čl. 11 Základných zásad určuje, že zamestnávateľ môže o zamestnancovi zhromažďovať len
osobné údaje súvisiace s kvalifikáciou a profesionálnymi skúsenosťami zamestnanca a údaje, ktoré
môžu byť významné z hľadiska práce, ktorú zamestnanec má vykonávať, vykonáva alebo vykonával.
Zamestnávateľ nesmie bez vážnych dôvodov spočívajúcich v osobitnej povahe činností
zamestnávateľa narúšať súkromie zamestnanca na pracovisku a v spoločných priestoroch
zamestnávateľa tým, že ho sleduje bez toho, aby bol na to upozornený, alebo kontroluje listové zásielky
adresované zamestnancovi ako súkromnej osobe. Ak je u zamestnávateľa zavedený kontrolný
mechanizmus, je zamestnávateľ povinný informovať zamestnanca o rozsahu kontroly a spôsoboch jej
uskutočňovania.
Podrobnosti by mohli byť rozpracované v pracovnom poriadku, s ktorým podľa § 47 odsek 2
Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný oboznámiť zamestnanca pri nástupe do zamestnania.
Monitorovanie zamestnancov je veľmi vážnym problémom, vždy je potrebné nájsť rovnováhu
medzi právom zamestnanca na súkromie a právom zamestnávateľa na ochranu jeho záujmov, medzi
ktoré patrí aj to, aby zamestnanci efektívne využívali svoj pracovný čas.
Monitorovanie zamestnancov sa môže vykonávať viacerými spôsobmi napr. zamestnávateľ
najčastejšie monitoruje listové zásielky, elektronickú poštu, telefonické hovory, prípadne sleduje ich
činnosť kamerovým systémom a kontroluje, aké internetové stránky navštevujú a koľko času na
internete trávia.
Kamerové systémy slúžia na základe odpovedajúcich bezpečnostných opatrení k splneniu
požiadavky na bezpečnosť pri práci a zahrňujú okrem iného, aj keď nepriamo, tiež monitorovanie.
Skúsenosti z praxe naviac ukazujú, že sledované by nemali byť priestory, ktoré sú buď vyhradené pre
súkromné účely zamestnancov alebo nie sú určené k plneniu pracovných povinností ako napr. toalety,
sprchy, šatne a oblasti určené k odpočinku. Zábery urobené výlučne na ochranu majetku, k odhaleniu,
prevencii a kontrole závažnej trestnej činnosti by nemali byť používané k stíhaniu zamestnancov pre
3

§ 69 ods. 7 Ak Policajný zbor preverovaním alebo v priebehu spracúvania osobných údajov zistí, že osobné údaje nie sú potrebné
na plnenie úloh Policajného zboru, bezodkladne takéto osobné údaje zlikviduje, blokuje alebo anonymizuje.
§ 69 ods. 8 Policajný zbor najmenej raz za tri roky preveruje, či sú spracúvané osobné údaje naďalej potrebné na plnenie úloh
Policajného zboru
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menej významné disciplinárne prehrešky, a že by zamestnanci mali mať vždy možnosť uplatňovať svoje
4
argumenty na základe obsahu získaných záberov .
Informácie musia byť poskytované zamestnancom a všetkým osobám, ktoré sú na pracovisku.
Tieto informácie musia zahŕňať určenie kto je prevádzkovateľ informačného systému, účel dohľadu
a iné nevyhnutné informácie potrebné k zaručeniu spravodlivého spracovania osobných údajov.
Informácie ako napríklad kedy kontroluje záznamy management, kedy sa zasielajú orgánom činným
v trestnom konaní a tiež napríklad lehotu – dokedy sa získaný záznam uchováva. Zákonník práce
nestanovuje presne lehotu na uchovávanie takéhoto záznamu, ale s ohľadom na zákon na ochranu
osobných údajov získaný záznam môže zamestnávateľ uchovávať iba na nevyhnutnú dobu (napr. jeden
mesiac). To znamená, že na dobu, počas ktorej zistí, či záznam potrebuje napríklad poskytnúť orgánom
činným v trestnom konaní alebo nie. Uvedená doba musí byť zahrnutá v informáciách, ktoré ohľadom
monitorovania poskytuje zamestnávateľ zamestnancovi.
Posledný rámec monitorovania je upravený v § 12 odsek 1 Občianskeho zákonníka č. 40/1964
Zb., podľa ktorej obrazové a zvukové záznamy (napr. videozáznam) týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej
prejavov osobnej povahy sa smú vyhotoviť alebo použiť len s jej privolením.
Pri aplikácii každého z uvedených troch právnych základov monitorovania priestorov platí, že ide
o spracúvanie osobných údajov, keďže výstup z kamerového systému – videozáznam – obsahuje
osobné údaje patriace aj do osobitnej kategórie osobných údajov podľa § 8 ods. 1 zákona o ochrane
osobných údajov. Prevádzkovateľ kamerového systému je preto povinný dodržiavať aj príslušné
ustanovenia cit. pri spracúvaní osobných údajov t.j. napríklad vypracovať bezpečnostný projekt alebo
bezpečnostnú smernicu.
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EVROPSKÉ ROZMĚRY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Petra Melotíková
Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta
Abstrakt: Příspěvek se zaměřuje na představení nových tendencí v ochraně osobních údajů v rámci
Evropské unie. Nejprve autorka představuje obecné problémové aspekty ochrany osobních údajů.
V další části autorka mapuje možné způsoby řešení problémů tak, jak byly představeny na
celoevropské mezinárodní konferenci v Bruselu a upozorňuje na nové modely řešení, jak byly
představeny. Závěrem příspěvku autorka shrnuje možnosti budoucího vývoje na poli ochrany osobních
údajů.
Kľúčové slová: osobní údaj, ochrana osobních údajů, právo být zapomenut
Abstract: This paper focuses on the presentation of new trends in the personal data protection area
within the European Union. First, the author presents a general problematic aspects of data protection.
In the second part, the author describes possible ways of solving problems as they were presented at
the European International Conference in Brussels, and she announces a new solution models as they
were introduced. Finally, the author summarizes the contribution of the future development of the
personal data protection.
Key words: personal data, personal data protection, right to be forgotten

1

ÚVOD

Dovolte mi můj dnešní příspěvek na konferenci pojmout jako informaci pro odbornou veřejnost
1
o recentním vývoji na poli ochrany osobních údajů v evropské dimenzi.
Netřeba zdůrazňovat, proč je důležité se touto oblastí ochrany práv zabývat. Osobní údaje tvoří
2
součást soukromí osoby. Ačkoli definici soukromí nenalezneme v žádném mezinárodním dokumentu,
zpravidla není pochyb, co je jím míněno. Jedná se o právo udržovat a rozvíjet osobní vztahy s lidmi, a
to jak doma, tak za určitých podmínek v jiných místech (pracoviště), jak ostatně potvrzuje konstantní
3
judikatura např. Evropského soudu pro lidská práva.
Za osobní údaje jsou pak zpravidla označovány takové informace, které jsou způsobilé
4
identifikovat určitý subjekt (jméno, adresa, podoba aj.). Zpravidla tak není pochyb o tom, že ochrana
5
osobních údajů tvoří výraznou část ochrany soukromí.
V dnešní době lze snad (při jisté míře zjednodušení) hovořit o dvou okruzích subjektů, které
získávají pro svou činnost široké spektrum osobních údajů. Jednak mohou být osobní údaje v držení
veřejné správy a jednak v držení řekněme „podnikatelských subjektů“ (tedy subjektů, které osobní údaje
osob/zákazníků získávají v souvislosti se svou podnikatelskou činností).
V prvém případě hrozí zneužití osobních údajů v několika rovinách – jednak zneužití údajů
samotným státem, jehož součástí veřejná správa je (vytvoření jakéhosi „Velkého bratra“), dále pak
zneužití jednotlivcem/zaměstnancem ve veřejné správě, případně se snad dá ještě uvažovat o hrozbě
krádeže dat z registrů veřejné správy osobami působícími vně veřejné správy.
U osobních údajů v držení podnikatelských subjektů se nebezpečí zneužití týká zejména
možnosti těchto osob použít osobní údaje zákazníků pro jiné než deklarované účely či data postoupit
dalším obchodním partnerům apod.
Na druhou stranu nelze démonizovat otázku nakládání s osobními údaji. Jejich prostřednictvím
může stát efektivně vykonávat své funkce. Znát informace o svých (nejen) občanech a pomocí
propojení různých databází může obyvatelům usnadnit jednání s úřady a vyřizování žádostí apod.
V rukách podnikatelských subjektů pak mohou osobní údaje představovat užitečné marketingové
1

Příspěvek je částečně založen na účasti na konferenci v Bruselu, přičemž účast na konferenci a tento příspěvek jsou součástí
výzkumu a výstupů z projektu studentské grantové soutěže Univerzity Palackého v Olomouci (IGA), a sice projektu Ochrana
osobních údajů ve veřejné správě PF_2011_008, jehož je autorka řešitelkou.
2
K ochraně poskytované v rámci Rady Evropy srovnej např. MELOTÍKOVÁ, P. 2008, s. 571 an. Rada Evropy se dá pokládat za
nejaktivnější organizaci při ochraně osobních údajů a soukromí.
3
Srovnej rozsudek Evropského soudu pro lidská práva Niemietz vs. Německo, či v rozsudku Ústavního soudu ČR sp. zn. II. ÚS
2806/08 aj.
4
Srovnej např. definici v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v § 4 písm. a).
5
K pojmu soukromí srovnej např. MATES, P. Ochrana soukromí ve správním právu. 2. vydání. Praha: Linde, 2006.
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nástroje, mohou usnadňovat opakovaný obchodní styk osob s podnikatelským subjektem a ve svém
důsledku přinést zákazníkovi prospěch ve formě slev na služby, zboží apod.
Jaký je tedy skutečný problém? Domnívám se, že samotné shromažďování osobních údajů se
děje již po staletí, ale aktuálním problémem se jeví forma, v jaké jsou data/osobní údaje uchovávány,
a sice elektronická forma, ve které jsou dnes již pravidelně data uchovávána častěji než v „papírové“
podobě. S nástupem používání moderních technologií zřejmě nedošlo k současnému zabezpečení
kontroly nad získanými osobními údaji. Jednoduchost, s jakou lze s údaji nakládat, a faktická
nemožnost kontroly nad poskytnutím dat dalším subjektem, je oním klíčovým nedostatkem současného
používání elektronického uchovávání údajů.

2

SOUČASNÁ PROBLEMATIKA EVROPSKÉ OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zájemcům o problematiku osobních údajů se v prosinci loňského roku naskytla jedinečná
příležitost poznat špičkové odborníky (právní teoretiky a praktiky), kteří jsou spojeni s tolik
diskutovaným problémem ochrany dat a informací. V bruselském sídle organizace Forum Europe se
dne 6. prosince konal druhý ročník konference k ochraně osobních údajů a soukromí (Data Protection
and Privacy Conference). Program konference vypadal slibně na papíře, ale v reálu překonal veškerá
očekávání. Okolo tří stovek delegátů z celé Evropy i zámoří bylo hned na začátku rokovacího dne
(aktivními) diváky pozoruhodných projevů. Jelikož jsem patřila k účastníkům této konference a aktivně
jsem se mohla seznámit s názory odborné veřejnosti na toto téma, ráda se podělím o některé dílčí
probírané otázky a výstupy, z nichž mnohé již našly konkrétnější vyjádření, např. ve formě
6
zveřejněného návrhu nového nařízení Evropské unie, které má nahradit současnou směrnici 95/46/ES.
Aktuální otázky
Konferenci zahájila komisařka pro spravedlnost a místopředsedkyně Komise Evropské unie
Viviane Reding. Ve svých úvahách naznačila směr, kterým se Evropská unie ubírala při řešení otázky
ochrany osobních údajů (při prezentaci mého příspěvku pak je již známo, že v den ochrany osobních
údajů, 25. ledna, představila Komise návrhy legislativních řešení problematiky a návrhy na sjednocení
pravidel a postupů při ochraně osobních údajů). Komisařka poukázala na zřejmě klíčový problém, a
sice tok dat. Pro ekonomiku zemí a firem je nutné vyměňovat si data, ale zároveň je nutné tato data
chránit. Prostřednictvím nové úpravy se dle jejích slov sjednotí pravidla pro ochranu a pravidla
poskytování údajů a to uvnitř jednotlivých členských států, ale i mezi členskými státy EU navzájem. A
upozorňuje, že to bude také znamenat úsporu pro nadnárodní firmy, které jsou často nuceny uplatňovat
různá pravidla ochrany údajů pro činnosti na území různých států EU. A na druhou stranu to bude
výhodné i pro nás, poskytovatelé údajů či zákazníky – kupř. to může pomoci váhajícímu zákazníkovi,
který si není jist, zda nákupem přes internet neposkytne svá data neupřesněným subjektům.
V závěru pak komisařka také upozornila na nutnost spolupracovat při tvorbě ochrany dat i s
dalšími státy, zmínila možnost dohody s USA (Data Protection Agreement) ohledně vzájemné
kooperace při ochraně dat.
Neméně inspirujícím řečníkem se stal Cameron Kerry (v současnosti působící jako šéf právního
oddělení Ministerstva obchodu Spojených států amerických). Především pak představil White Paper,
dokument inovativního charakteru, který by měl pomoci zajistit náležitou ochranu osobních údajů
zákazníků, resp. spotřebitelů. Nový přístup k ochraně dat je dle jeho přesvědčení logickým vyústěním
snahy obchodníků o znovunabytí důvěry zákazníků v obchodníky, kteří mnohdy zneužili osobní data
svých zákazníků k eticky nepřijatelným účelům. Pilíři této reformy nazývané White Paper pak jsou 1.
přijetí jakéhosi dokumentu, ve kterém se obchodníci zaváží k zachovávání spotřebitelských práv (jakási
„Bill of Rights“), dále 2. sami obchodníci by si měli vytvářet zásady svého chování (etické kodexy), 3.
státy musí zapracovat na nejefektivnější vynutitelnosti zákonných povinností, a konečně 4. státy a
organizace musejí podnítit a prohloubit vzájemnou spolupráci a nesnažit se řešit problémy spotřebitelů
jen odděleně na svém území. Nastíněná vize je v podstatě v souladu s vizí V. Reding zejména v otázce
jednotnosti přístupu k ochraně práv a osobních údajů a také ve snaze zjednodušit pravidla pro
nakládání s osobními údaji.
V další sekci se pak řada odborníků snažila nalézt odpovědi na otázku neméně naléhavou – jak
rozlišit hranici, kdy používáte bezpečnostní opatření k ochraně státu a kdy už tato ochrana nepřiměřeně
zasahuje do práva na ochranu soukromí. Je zřejmé, že tato debata vyvstala nejpalčivěji po 11. září
6
Při přednesu příspěvku již bylo oficiálně zveřejněno připravované nařízení (General Data Protection Regulation), ze kterého
vycházel projev V. Reding. Mimo jiné by mělo zavést právo být zapomenut, návrhy pro sladění postupu při ochraně osobních údajů
aj. K nalezení např. na stránkách http://ec.europa.eu/justice/data-protection.
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2001, kdy se obsah pojmu soukromí vyprázdnil a bezpečnost občanů i za cenu neustálého sběru
osobních dat se stala každodenní součástí života obyvatel zejména západní civilizace.
Jiným problémem se zabýval další workshop, ve kterém se diskutovalo o tom, jak vzbudit ve
spotřebitelích opětovně důvěru zákazníka v sílu zákonů na ochranu soukromí. Jak se dalo čekat,
odpověď se ani v jednom případě nenalezla (neexistuje?), nicméně závěrečné setkání na konci
rokovacího dne, jehož součástí bylo vystoupení Petera Hustinxe, evropského inspektora ochrany údajů,
zavdalo příčinu k mírnému optimismu stran vývoje ochrany.
Facebook a právo být zapomenut
Samostatnou poznámku si dovolím udělat zřejmě k nejbouřlivější debatě a palčivému problému
dneška, a sice k používání sociálních sítí.
Poklidnou debatu druhého bloku zjitřilo vystoupení Richarda Allana, ze společnosti provozující
sociální síť Facebook, zodpovědného za mediální politiku Facebooku v Evropě. V současné době snad
není v oblasti ochrany dat citlivějšího tématu, než je poskytování dat spotřebiteli sociálním sítím
(Facebooku zvláště) a problém s jejich následným uchováváním. Diskutující se s R. Allanem přeli
zejména o možnosti zcela vymazat svůj profil (veškeré své informace, fotografie, videa, zprávy,
konverzace) ze svého účtu u společnosti. Tato otázka souvisí s výše naznačeným tématem, které
probírala i V. Reding, tedy s právem být zapomenut. Toto právo totiž dosud Facebook neumožňuje.
Ve skutečnosti došlo již k několika soudním přím s lidmi, kteří firmu žalovali a žádali, aby veškeré
jejich informace, které napsali na svou facebookovou stránku, byly smazány. Společnost Facebook ale
operuje s názorem, že při zřizování facebookového účtu jeho majitelé souhlasili s všeobecnými
obchodními podmínkami, které zahrnují právo společnosti Facebook nakládat s jednou uveřejněnými
informacemi dle svého přání. V několika případech již došlo k rozhodnutí ve prospěch žalobců
a skutečně byli Facebookem „zapomenuti“. Tyto pře nicméně stojí obě strany čas, peníze a úsilí,
a diskuze nad tímto tématem byla veskrze bouřlivá. Není bez zajímavosti, že k této problematice se
vyjádřila dříve ve svém projevu i V. Reding. Ta představila zamýšlené zavedení „práva být zapomenut“
(„Right to be forgotten“) jako možnosti požadovat (po shromažďovateli osobních údajů) vymazání
veškerých dat o své osobě v případě, že již dále neexistuje důvod je shromažďovat.
V diskuzi pak zazněla i trefná připomínka vztahující se k běžné námitce, že přeci všichni
uživatelé Facebooku (ale nejen ti, stejně tak můžeme hovořit o tisících jiných firmách běžně
používajících tuto obchodní praktiku) si předem musejí přečíst podmínky založení jejich účtu a musejí s
nimi souhlasit. V praxi to bohužel znamená otevřít okno v prohlížeči, kde vyjede několik desítek stran
drobného textu, pod nímž se rýsuje záchrana čitatele – malé políčko, které stačí označit, a tím
souhlasíte se všemi shora uvedenými právy a povinnostmi. V následné diskuzi došlo k téměř
jednomyslné shodě na tom, že nutit spotřebitele k tak dalekosáhlému průzkumu není zřejmě v souladu
s obecnými principy práva. A taková ustanovení obcházejí smysl právní úpravy.
Problematiku nelze ale vnímat jen černobíle. Nějaký způsob ochrany poskytovatelů služeb/firem
musí zůstat zachován, často jsou totiž ony obchodní podmínky skutečně nezbytné k řádnému plnění ze
strany jejich poskytovatelů. Nicméně nevyřešena zůstává otázka, jakým způsobem nahradit či
zjednodušit ony „všeobecné obchodní podmínky“ tak, aby spotřebitel byl dostatečně chráněn, ale
poskytovatel služby rovněž.
Obecné shrnutí
Už to, že se diskutuje o problémech soukromí a ochrany údajů, naznačuje, že se nejen státy i
Evropská unie snaží vyjít vstříc požadavkům na ochranu práv občanů, a zároveň se seriózně zabývají i
požadavky komerčních subjektů, které v digitálním a informačního věku musejí s údaji do styku dostat,
a pakliže dodržují zákonné postupy, tak s nimi i dále nakládat. Jistě i pro Českou republiku by z tohoto
setkání měly vzejít nějaké poznatky, resp. výzvy. Nikoli planými řečmi o nutnosti ochrany osobních
údajů se lze vypořádat s jejím zneužíváním, ale pomocí jasně stanovených zákonných povinností pro
zákazníky i obchodníky, a striktním vynucováním jejich dodržování můžeme docílit toho, že tyto
podmínky budou oběma stranami dodržovány a širokou veřejností akceptovány.
3

ZÁVĚR

Závěrem mého příspěvku mi dovolte vyjádřit několik nadějí do budoucnosti.
Především doufám v to, že připravená legislativní opatření budou pro všechny zúčastněné
strany, státy, podnikatelské subjekty i jednotlivce, dostatečně srozumitelné a pochopitelné, a dojde
k obecné shodě a akceptaci zmíněných pravidel. Jen tak můžeme doufat v jejich efektivní vynutitelnost.
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Dále doufám, že přijatá opatření pomohou omezit zneužití osobních údajů způsobem, který je
v rozporu se základními právy osob stipulovanými např. v Evropské úmluvě o ochraně lidských práv
a základních svobod (zejména v čl. 8 jako právo na ochranu soukromí).
Pevně také věřím, že se podaří obnovit důvěru spotřebitelů v subjekty, kterým poskytují
informace, čemuž ovšem musí napomoci ono odpovědné chování podnikatelských subjektů, které
budou dodržovat právní předpisy a nadto budou vstřícně informovat spotřebitele o jejich právech.
Pakliže dojde k naplnění naznačených přání, je možné tvrdit, že ochrana osobních údajů
přestane být neúčinným nástrojem ochrany práv osob, ale také přestane být hrozbou pro zodpovědné
a zainteresované subjekty poskytující své osobní údaje.
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