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ABUSE OF LAW AND FOREIGN INVESTMENT
Ondrej Blažo
Comenius University in Bratislava, Faculty of Law
Abstract: The paper will focus on several aspects of possible abuse of law in the context of foreign
investment and particularly the protection of foreign investors by investment treaties. Possibility of
abuse of law and vulnerability of legal regulation will be tested in three areas: (1) right to regulate, (2)
interpretation of investment treaty and (3) “Dutch sandwich”
Key words: abuse of law, investor, investor-state disputes, CETA, Dutch sandwich, right to regulate,
interpretation
INTRODUCTION1
Protection of foreign investors becomes regularly disputed within the country when this
particular country is found liable for infringement of investor’s rights and becomes obliged to pay
damages due to investor’s loss. Arguments on favouring foreigners that have more effective remedies
at their disposal than nationals of the country, decision-making by “private” tribunals rather than courts
or that government is “prisoner” of multinational corporations are usually raised. Finally, targeting
international trade agreements and foreign companies (including investors) is politically very effective
propaganda how to explain failures of domestic economy.
Following paper will focus on several aspects of possible abuse of law in the context of foreign
investment a particularly the protection of foreign investors by investment treaties. Without an effort
to provide a comprehensive definition of abuse of law, for the purposes of this paper abuse of law will
be understood as using legal powers, rights, competence, exemptions from duties in literal, formal,
simulated or distorted manner, that provides such benefits, favourable treatment or other legal
outcome that is not in line with the purpose of law. Possibility of abuse of law and vulnerability of legal
regulation will be tested in three areas: (1) right to regulate, (2) interpretation of investment treaty and
(3) “Dutch sandwich”
1

2

RIGHT TO REGULATE
Limits of regulatory powers of the host state vis-`a-vis its obligation to protect investment
is usually crucial in state-investor disputes. An investor can consider every change of domestic legal
rules diminishing economic benefits of investment (even by decreasing rising the profit) can be indirect
expropriation that shall be compensated by the host state. On the other hand, host state can feel
unduly limited in its sovereign powers to form an eternal legal order and requirements of foreign
companies (multinational corporation) can consider illegitimate. Therefore, right of state to regulate
and sovereign powers of the state on the one hand and right to own property, right for protection of
investment and right for protection on the other hand can stand in the conflict. Possible space for
abusive behaviour can be opened in this conflict. The investor can claim that legislative framework for
its investment shall remain unchanged otherwise its legitimate expectations are frustrated and such
situation corresponds to indirect expropriation. It is obvious that the legal framework cannot remain
firm without reactions to technological and social and political development. However, the state
dispones with a variety of legal and enforcement tools to change legal environment which can directly
or indirectly impact effectiveness and success of an investment. It must be considered that the investor
decides in favour of an investment in a particular country not for altruistic motives to support local
economy, but usually due to legal motives (less strict legal framework, more beneficial tax or social
insurance requirements, labour or protection of environment standards, membership in regional
integration groups), or due to economic motives (lower prices of inputs or higher prices of outputs)

1

The paper was prepared within the project VEGA 2/0109/16 Institutional competitiveness in the
light of changes of external environment.

11

and therefore it will reduce business the risk of investor if these initial conditions remain unchanged
or become more beneficial.
Currently, Vattenfall, TransCanada, PhilipMorris or Bilcon cases are recalled as cautionary
tales of exuberant demands of multinational corporations victimizing host states that shall confirm
vulnerability of host states and ineffectiveness of their regulative freedom under investment treaties.2
Three possible approaches to regulatory powers can be found in investment treaties
(multilateral - MIT and bilateral - BIT): (1) general explicit formulation of right to regulate, (2) explicit
right to regulate in specific areas (3) no specific formulation of right to regulate. These approaches
are formulated in MITs and BITs that are currently in force or in model BITs that represent certain
outline of condition that the country will accept or require in order to conclude BIT.
Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) between the European Union and
its member states as a one party and Canada as other party (2016) contains the explicit right of parties
to regulate.
Canada and the EU attached to the CETA Joint Interpretative Instrument on the
Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) between Canada and the European Union
and its Member States (hereinafter “Joint Interpretative Instrument). Under Joint Interpretative
Instrument “CETA preserves the ability of the European Union and its Member States and Canada to
adopt and apply their own laws and regulations that regulate economic activity in the public interest,
to achieve legitimate public policy objectives such as the protection and promotion of public health,
social services, public education, safety, the environment, public morals, social or consumer
protection, privacy and data protection and the promotion and protection of cultural diversity.” It must
be noted that even Joint Interpretative Instrument does not give full liberty in their regulation – their
freedom is restricted to “regulation in the public interest” and to “achieve public policy objectives” and
therefore provides safeguards against “regulatory” abuse by host state.
Furthermore, the CETA introduced several safeguards against abusive claims of investors:
First, it manifestly declares the right to regulate: “…Parties reaffirm their right to regulate
within their territories to achieve legitimate policy objectives, such as the protection of public health,
safety, the environment or public morals, social or consumer protection or the promotion and
protection of cultural diversity.”3
Secondly, it is possible to regulate or change regulation to the detriment of investors: “…mere
fact that a party regulates, including through a modification to its laws, in a manner which negatively
affects an investment or interferes with an investor's expectations, including its expectations of
profits.”4
Thirdly, the parties are in general free in their decision on subsidies: “…a Party's decision not
to issue, renew or maintain a subsidy:
(a) in the absence of any specific commitment under law or contract to issue, renew, or
maintain that subsidy; or
(b) in accordance with any terms or conditions attached to the issuance, renewal or
maintenance of the subsidy,
does not constitute a breach of the provisions of this Section”.5
Fourthly, it is possible to withdraw subsidy granted against domestic law: “…nothing in this
Section shall be construed as preventing a Party from discontinuing the granting of a subsidy or
requesting its reimbursement where such measure is necessary in order to comply with international
obligations between the Parties or has been ordered by a competent court, administrative tribunal or
other competent authority, or requiring that Party to compensate the investor therefor.”6

2

See e.g. CINGOTTI, N. et. al.: Investment Court System put to the test.
Amsterdam/Brussels/Berlin/Ottawa, April 2016 [online] https://www.tni.org/files/publicationdownloads/investment_court_system_put_to_the_test.pdf
3 CETA, Art. 8.9(1).
4 CETA, Art. 8.9(2).
5
CETA, Art. 8.9(3).
6 CETA, Art. 8.9(4).
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Fifthly, the CETA introduces nummerus clausus list of practices, which constitute breach of
the obligation of fair and equitable treatment that can be extended by CETA Joint Committee only:
“…(a) denial of justice in criminal, civil or administrative proceedings;
(b) fundamental breach of due process, including a fundamental breach of transparency, in judicial
and administrative proceedings;
(c) manifest arbitrariness;
(d) targeted discrimination on manifestly wrongful grounds, such as gender, race or religious belief;
(e) abusive treatment of investors, such as coercion, duress and harassment;…”7
Mere infringement of domestic law does not constitute infringement of fair and equitable treatment per
se.8
Sixthly, general public policy regulations are excluded from terms of expropriation: “…except
in the rare circumstance when the impact of a measure or series of measures is so severe in light of
its purpose that it appears manifestly excessive, non-discriminatory measures of a Party that are
designed and applied to protect legitimate public welfare objectives, such as health, safety and the
environment, do not constitute indirect expropriations.”9
Such comprehensive description of right to regulate was not common in BITs. Another
example of explicit “right to regulate” can be found in Southern African Development Community
(SADC) model BIT.10 Under this model treaty host states can “…take regulatory or other measures to
ensure that development in its territory is consistent with the goals and principles of sustainable
development, and with other legitimate social and economic policy objectives.”11 Similarly to CETA,
the right to regulate does mean free arbitrariness of the host state and right to regulate shall be
focused merely to legitimate goals. Furthermore, the rights of the host state (right to regulate) and
rights of an investor (right for stability of regulation) shall be balanced.12
Second possible approach is to restrict the explicit right to regulate only to specific legal
areas or purposes of regulation. Typical of such areas or regulation are human rights, protection of
environment and labour law standards. Canada Model BIT declares that it does not prevent any party
“…from adopting or enforcing measures necessary: (a) to protect human, animal or plant life or health;
(b) to ensure compliance with laws and regulations that are not inconsistent with the provisions of this
Agreement; or (c) for the conservation of living or non-living exhaustible natural resources.13
Along with the general right to regulate, the CETA stresses regulatory changes regarding
environmental and labour protection. Gradual changes of labour protection standards and rules for
protection of environment can be considered measures offsetting or diminishing investment or profit
of a particular investment. Such changes can be sometimes very hard to estimate since they are
connected with collective bargaining and technical development.
Protection of workers’ rights and environment is two-fold:
First, the CETA confirms regulatory powers of the parties: the right of each party to set its
labour priorities, to establish its levels of labour protection and to adopt or modify its laws and policies
accordingly in a manner consistent with its international labour commitments, is recognized.14
Reference to “international labour commitments” can be considered a limiting factor of changes of
labour standard of respective parties of then CETA. The question is, if the party can regulate only in
a way following international agreements, commitments or other instruments or if such provision refers
only to non-violation of international commitments requirement. Nevertheless, the CETA creates also
a direction for future development of labour law setting minimal standard framework (obligations of
7

CETA, Art. 8.10(2).
CETA, Art. 8.10(7).
9 CETA, Annex 8-A, par. 3.
10 SOUTHERN AFRICAN DEVELOPMENT COMMUNITY: SADC Model Bilateral Investment Treaty
Template with Commentary, 2015 [online] http://www.iisd.org/itn/wp-content/uploads/2012/10/sadcmodel-bit-template-final.pdf
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SADC Model BIT, Art. 20(1).
SADC Model BIT, Art. 20(2).
13 Canada model BIT, Art 10(1). [online] https://www.italaw.com/documents/Canadian2004-FIPAmodel-en.pdf
14 CETA, Art. 23.2.
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the members of the International Labour Organization and the commitments under the ILO Declaration
on Fundamental Principles and Rights at Work and its Follow-up of 1998 adopted by the International
Labour Conference at its 86th Session)15.
Similarly, the CETA recognises Parties’ the right to “set its environmental priorities, to
establish its levels of environmental protection, and to adopt or modify its laws and policies accordingly
and in a manner consistent with the multilateral environmental agreements …” and the CETA.16
Furthermore, parties of the CETA have the legal obligation to “seek to ensure that those laws
and policies provide for and encourage high levels of protection, and shall strive to continue to improve
such laws and policies and their underlying levels of protection” in both areas – labour protection and
environmental protection.17
Secondly, as a counterpart to the right to regulate in favour of increasing level of protection
of workers’ rights, the parties of the CETA prevented from decreasing the level of standards in labour
and environment protection18. Despite the title of Art. 23.4 and 24.5 “Upholding levels of protection”,
parties to the CETA are not obliged to uphold a level of protection of labour and environment in
general. The CETA prohibits to “waive or otherwise derogate from, or offer to waive or otherwise
derogate from, its…” labour law and standards and environmental law “…to encourage trade or the
establishment, acquisition, expansion or retention of an investment in its territory.”19 Moreover, parties
are not only obliged to uphold labour protection and environmental laws but also effectively enforce
them. However, again vis-à-vis trade and investment, only (“A Party shall not, through a sustained or
recurring course of action or inaction, fail to effectively enforce its labour law and standards to
encourage trade or investment”, and mutatis mutandis environmental laws).20
Although the CETA acknowledges the right to introduce environmental laws, the parties shall
be cautious in cases when such measures can affect trade between parties. In these cases they are
obliged to “take into account relevant scientific and technical information and related international
standards, guidelines, or recommendations”21. Paraphrasing this provision, parties to CETA cannot
introduce environmental law affecting trade if they are not based on scientific and technical
information. Precautionary measures aimed to prevent environmental degradation can escape from
this obligation: “where there are threats of serious or irreversible damage, the lack of full scientific
certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent
environmental degradation“. 22
Similarly, US Model BIT 201223 focuses on environmental protection as well as labour law
standards. Parties to the US BIT (under 2012) model shall recognize, that each party “…retains the
right to exercise discretion with respect to regulatory, compliance, investigatory, and prosecutorial
matters, and to make decisions regarding the allocation of resources to enforcement with respect to
other environmental matters determined to have higher priorities.”24 Approach of the US Model BIT is
more moderate comparing to environment protection because it only reaffirm international labour law
obligations and, similarly to envioronmental protection, rejected decreasing standards of protection as
an incentive for investors.25
Third approach is represented by MITs and BITs that are silent regarding right to regulate. In
such cases an investor usually claims that their reasonable expectations were frustrated by a change
of legislation and therefore such change of legislation represents a measure equivalent to
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For the list of these requirements see CETA, Art. 23.3.
CETA, Art, 24.3.
17 CETA, Art, 23. and Art. 24.3.
18 CETA, Art. 23.4 and Art 24.5.
19 CETA, Art. 23.4(2) and Art. 24.5(2).
20 CETA, Art. 23.4(3) and Art. 24.5(3).
21 CETA, Art. 24.8(1).
22 CETA, Art. 24.8(2).
23 2012 U.S. Model Bilateral Investment Treaty [online]
https://ustr.gov/sites/default/files/BIT%20text%20for%20ACIEP%20Meeting.pdf
24
US Model BIT 2012, Art. 12(3).
25 US Model BIT 2012, Art. 13.
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expropriation that shall be compensated.26 In such situation state and investor can rely on
interpretation of arbitration tribunal only, and its assessment of extent of possible reasonable
expectation and their frustration by violation of principle of fair and equitable treatment. Possible
defence can be found in case-law27 that require that change of legislation has not merely “upset”
investor’s expectations but there must be specific assurances from the host state that such legislation
will not be enacted and thus, in general, an investor cannot have legitimate expectation that the host
will not enact legislation that affect that investor (provided that such legislation is not discriminatory). 28
Although in e.g. Glamis Gold case the tribunal set quite high threshold for acceptation change of
legislation as violation of obligation for fair and equitable treatment, this safeguard against abusive
interpretation and claims by investor does not seem to be firm enough.
3

INTERPRETATION OF INVESTMENT AGREEMENTS
The most decisive notions and concepts enshrined in MITs and BITs, such as “legitimate
expectation”, content of exemption, intent of the parties of the treaty, are not expressly defined in the
treaties and left for the interpretation of arbitration tribunal. Indeed, in general it cannot be considered
shortcut of the legislative text of the treaties since some concepts must remain legislatively undefined
in order to achieve or maintain flexibility in application. On the other hand, the tribunal can be tempted
to present its own view and understanding of the treaty, notwithstanding actual common will of the
parties to the treaty in the time of the conclusion.
The parties of the treaty can present their views on the interpretation of the treaty, either as
the responded party or as “non-disputing”, i.e. home state of investor29. These individual submissions
are not, however, binding for the tribunal. Joint interpretation of the parties, if achieved, shall be
binding for the tribunal.30 The CETA formalized this approach and the CETA parties can influence the
decision-making of tribunals deciding on investors’ claims via interpretation rulings of the CETA Joint
Committee31 that shall be binding for the tribunal.
Hence, parties of the MIT or BIT can effectively hold the interpretation of the treaty in their
“hand” if they are able to agree on the interpretation. Although the space for the abuse of investment
arbitration via its interpretation is limited, it is dependent on accord of the parties of the treaty.
“DUTCH SANDWICH”
The concept of “Dutch sandwich” is well known from international tax law. In tax law the
concept of the “Dutch sandwich” benefits form network of Dutch tax treaties and investment-friendly
tax environment in the Netherlands and therefore it is beneficial to “insert” or “sandwich” a Dutch
company between an investor from one country and its investment in other country and in this way to
reduce investor’s withholding tax on dividends out of country of investment and to eliminate capital
gains tax altogether by structuring its investment through a Dutch company. Approach in the context
of the foreign investments can be similar. In order to benefit from international treaties on protection
of investment, a company is artificially inserted between the real investor and its investment in order
to change nationality of investor. This approach of investor can be considered abusive and uneven
protection and benefits can be granted. Abusive practice aiming to manipulate the system of stateinvestor dispute settlement was rejected by the tribunal in Phoenix Action Ltd. v. Czech Republic case:
„The Tribunal is concerned here with the international principle of good faith as applied to the
international arbitration mechanism of ICSID. The Tribunal has to prevent an abuse of the system of
international investment protection under the ICSID Convention, in ensuring that only investments that
are made in compliance with the international principle of good faith and do not attempt to misuse the
4
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In this context see STIGLITZ, J.E.: Regulating Multinational Corporations: Towards Principles of
Cross-Border Legal Frameworks in a Globalized World Balancing Rights with Responsibilities.
American University International Law Review, Vol. 23, Issue 3 (2007), p. 532 et seq.
27 Concept of case-law in state-investor dispute settlement is quite limited because tribunals are
interpreting different MITs and BITs.
28 Cf. Glamis Gold, Ltd. v. United States of America, 8 June 2009, NAFTA/UNCITRAL [online]
https://www.state.gov/documents/organization/125798.pdf
29

Cf. e.g. US Model BIT 2012, Art. 28(2).
E.g. US Model BIT 2012, Art. 30, 31.
31 CETA, Art. 8.31(2).
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system are protected (…) It is the duty of the Tribunal not to protect such an abusive manipulation of
the system of international investment protection under the ICSID Convention and the BITs.”32 On the
other hand, other tribunal declared it competence even in case when 99 % of investor’s shares were
held by nationals of the host country and only 1 % by national of the other party of BIT, because it
found that this corporate structure was not created in order to abuse BIT: “The Claimant manifestly
did not create Tokios Tokelés for the purpose of gaining access to ICSID arbitration under the BIT
against Ukraine, as the enterprise was founded six years before the BIT between Ukraine and
Lithuania entered into force. Indeed, there is no evidence in the record that the Claimant used its
formal legal nationality for any improper purpose.”33
Several approaches of avoiding “Dutch sandwich” can be found in BITs and MITs. Under US
Model BIT party of the treaty can deny benefits to the investor or its investment “if the enterprise has
no substantial business activities in the territory of the other Party and persons of a non-Party, or of
the denying Party, own or control the enterprise.”34 Comparing to US model, Canadian approach is
limited to factual investment of “non-Party” investors but does not eliminate factual investment of the
other contractual party (situation similar to Tokios Tokelés case).35 The CETA solved this problem with
the definition of meaning of the concept of investor – “investor means a Party, a natural person or an
enterprise of a Party, other than a branch or a representative office, that seeks to make, is making or
has made an investment in the territory of the other Party“ and in the same time “an enterprise of a
Party is: (a) an enterprise that is constituted or organised under the laws of that Party and has
substantial business activities in the territory of that Party; or (b) an enterprise that is constituted or
organised under the laws of that Party and is directly or indirectly owned or controlled by a natural
person of that Party or by an enterprise mentioned under paragraph (a)“.36 Under this definition,
artificially “sandwiched” enterprises are excluded from the notion of investor in the CETA. This concept
was confirmed by the Joint Interpretative Instrument that confirmed that “CETA requires a real
economic link with the economies of Canada or the European Union in order for a firm to benefit from
the agreement and prevents “shell” or “mail box” companies established in Canada or the European
Union by investors of other countries from bringing claims against Canada or the European Union and
its Member States.“
The current formulations of MITs and BITs try to combat Dutch-sandwich-like ways of abuse of
investment protection treaties, however older treaties remain vulnerable and parties must rely on
interpretation of the tribunal which on the one hand refuse grant protection to abusive behaviour, on
the other hand, a respondent country must prove such abusive practice.
5

CONCLUSIONS
Investors very often consider changes of regulation a violation of “fair and equitable treatment”
and this approach can undermine effective governance o public policies of particular party. Therefore,
modern MITs and BITs include in their texts different forms of explicit declaration of the “right to
regulate” as a safeguard against abuse, while the older generations of treaties must rely on decisionmaking practice of tribunals. It is interesting that new generations of MITs and BITs are criticized by
general public due to failures and shortcuts of previous treaties (e.g. protests against CETA and TIPP.
There is similar situation regarding outmanoeuvring efforts to abuse investment agreements via their
interpretation or by manipulation of the system when current proposals and models provide certain
safeguards and mechanisms against abuse. Owing to political sensitivity regarding international
32 Phoenix

Action Ltd. v. Czech Republic, ICSID Case No. ARB/06/5, award (15 April 2009), 113,
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US Model BIT 2012, Art. 17(2).
Canada model BIT, Art. 18(2): „Subject to prior notification and consultation in accordance with
Article 19, a Party may deny the benefits of this Agreement to an investor of the other Party that is
an enterprise of such Party and to investments of such investors if investors of a non-Party own or
control the enterprise and the enterprise has no substantial business activities in the territory of the
Party under whose law it is constituted or organized.“
36 CETA, Art. 8.1.
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investment treaties it is not very politically feasible to update system of investment agreements even
current models can solve certain problems that are grounds for criticism of investor protection system.
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PROHIBITION OF ABUSE OF LAW AS A GENERAL PRINCIPLE1
Slavomíra Henčeková
Charles University, Faculty of Law
Abstrakt: Je zákaz zneužitia práva všeobecným právnym princípom? Čo toto jeho označenie
znamená a ako sa prejavuje vo vnútroštátnom práve z komparatívneho hľadiska a v európskom
práve? Tento príspevok sa bude zaoberať práve uvedenými otázkami.
Kľúčové slová: zneužitie práva, právny princíp
Abstract: Is the prohibition of abuse of law a general legal principle? What does this label mean and
how does it apply in national law in comparative view and in European law? This paper will deal exactly
with these questions.
Key words: abuse of law, legal principle

1

INTRODUCTION
The prohibition of abuse of law has recently become a widely discussed topic. This paper will
present the very basis of the prohibition of abuse of law; what it is/is not, how it works and moreover,
why it is so or why we at least think that it is so. This paper will not focus on any specific legal order
or field of law but rather on what could probably be common to all of them or most of them regarding
the prohibition of abuse of law. Therefore, the main problem, which we will be solving in this paper, is
the answer to the question: `What is the prohibition of abuse of law in general?`
The sources, which this paper is based on, are all the results of the project conducted by the
Centre for Comparative Law of Charles University in Prague, Czech Republic in cooperation with the
University of Business and Economics in Vienna, Austria (Wirtschaftsuniversität Wien) and the
University of Vienna, Austria (Universität Wien) dedicated solely to the phenomenon of “abuse of law”
from the perspective of different legal orders and fields of law. 2 The results of this project will be
published in the Czech Republic in the second half of the year 2017, in English language. Another
source is the result of the project also realized by the Centre for Comparative Law of Charles
University, this time together with the University of Toulouse, France (Université Toulouse 1
Capitole).3 Last but not least, an important source of this article was also the Czech jurisprudence,
especially the monograph and part of the commentary of the Czech “new” Civil Code both of Z.
Pulkrábek 4 and also decisions of Czech higher courts.5
This paper is divided into four main parts. In the first (1) part, the definitions of the prohibition
of abuse of law (respectfully abuse of law) – both theoretical and judicial - will be presented to make
clear what the prohibition of abuse of law is. In the second (2) part, the relation to two similar categories

Tento príspevok vznikol v rámci projektu Špecifického vysokoškolského výskumu (SVV) 2017
s názvom „Právní aspekty dopadů institucionálního vývoje na princip dělby moci na národní,
mezinárodní a nadnárodní úrovni.“ This paper was created as a result of the project SVV 2017 with a
title ʹLegal aspects of the impact of the institutional development on the principle of separation of
powers on the national, international and European level.`
2 The author of this paper is an external researcher in the Center for Comparative Law and member
of the above mentioned project.
3 TICHÝ, L. - MASLOWSKI, S. - TROUP, T. (eds.): Zneužití práva. Praha: Univerzita Karlova v Praze,
2016.
4 PULKRÁBEK, Z.: Zákaz zneužití práva v rozporu s jeho účelem. Praha: Eurolex, 2007; MELZER, F.
- TÉGL, P. a kol.: Občanský zákoník – Velký komentář. 1. svazek. Praha: Leges, 2013, s. 148 – 172.
5 The decisions of Czech higher courts regarding abuse of law are gathered in LAVICKÝ, P.: Přehled
judikatury ve věcech zásad soukromého práva. Svazek III. Zákaz zneužití práva. Praha: Wolters
Kluwer, 2013.
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will be drafted – to (i) `Schikane`6 (bullying) and (ii) circumvention. The third (3) part will be dealing
with the problem of the character of the prohibition of abuse of law, namely if it is a general principle
or something else, e.g. a method of interpretation. The last, fourth (4) part will be dedicated to
problematic issues regarding the abuse of law.
2

WHAT IS PROHIBITION OF ABUSE OF LAW?

2.1

Definitions of academia
According to academia, abuse of law may be defined as stated in following definitions.
ʹAny conduct of the entitled party relying on the law in situation when such a conduct is
defectiveʹ (Z. Pulkrábek).7
ʹThe use of law in a manner it should not be used.8 A situation where two criteria of
interpretation compete each other: The literal interpretation (relying on the semantics) against the
teleological interpretation (relying on the purpose) of the law. In the end, the acknowledgement of the
abuse of law leads to a reduction of the literal meaning of a provision referring on its purposeʹ (M.
Potacs).9
ʹIt is such an execution of the subjective right or an interpretation of the objective right, which
are contrary to its purpose, even if not contrary to the objective law or the text of the legal normʹ (L.
Tichý).10
ʹAbuse of right is an execution of the right in contradiction with the basic values of the legal
orderʹ (Z. Pulkrábek).11
ʹSituations in which there is a tension between the strict application of a rule and the realspirit
of that rule. In such situations, the principle of the prohibition of abuse of rights worksas a corrective
mechanism to the strict application of a rule of law: it will reduce the ‘abusive’ exercise of the right
granted by that rule to a normal use, through reliance on fundamental standards of behavior, such as
good faith, fairness, morality, justice, or the respect of the finality of the lawʹ (G. Kodek).12
These definitions certainly have something in common which should be stressed out. Abuse
of law is a negative phenomenon; the conduct of abusing of law is defective as stated by Z. Pulkrábek.
The main category in abuse of law is the purpose. If the subjective right is exercised against its
purpose even in accordance with the wording of the legal norm granting this subjective right, the abuse
of law occurs as stated by L. Tichý`13 that is the fundament of the competition of two interpretative
criteria mentioned by M. Potacs. The question may be where to find this purpose. According to Z.
Pulkrábek, the purpose should be found in the basic values of the legal order. This is accepted also
by G, Kodek who, moreover, emphasizes the role of the principle of prohibition of abuse of law as a
corrective mechanism, the institute of `last resort`.

The term `Schikaneverbot` is typical for German-speaking countries (see e.g. § 226 of the German
Civil Code (BGB) or § 1295 of the Austrian Civil Code (ABGB)).
7 PULKRÁBEK, Z. Zákaz zneužití práva v rozporu s jeho účelem. Praha: Eurolex, 2007, s. 43.
8 POTACS, M. Zneužití práva v ústavním státě. In TICHÝ, L., MASLOWSKI, S., TROUP, T. (eds.):
Zneužití práva. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2016, s. 150.
9
POTACS, M. Zneužití práva v ústavním státě. In TICHÝ, L., MASLOWSKI, S., TROUP, T. (eds.):
Zneužití práva. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2016, s. 146.
10 TICHÝ, L. Zneužití práva – základní kategorie. In TICHÝ, L., MASLOWSKI, S., TROUP, T. (eds.):
Zneužití práva. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2016, s. 23.
11 MELZER, F. - TÉGL, P. a kol.: Občanský zákoník – Velký komentář. 1. svazek. Praha: Leges, 2013,
s. 157.
12 G. Kodek is paraphrasing L. Baudenbacher in this definition. See BAUDENBACHER, L.
Überlegungen zum Verbot des Rechtsmissbrauchs im Europäischen Gemeinschaftsrecht, ZfRV
2008, s. 205. The paper of G. Kodek with the title `Abuse of Law in Civil Law` will be published as a
part of the results of the project dedicated to abuse of law made together with universities in Vienna
mentioned in the introduction of this paper.
13 This paper deals solely with the problem of abuse of subjective rights. This is a typical example of
abuse of law. However, it should be noticed that not only subjective rights, but also objective law, legal
institutes or even the power of the authoritative bodies may be abused.
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2.2

Judicial definitions
A brief outline of the definitions of abuse of law in judicial decisions of the Constitutional Court
of the Slovak Republic, the Czech Supreme Court and the Court of Justice of the European Union is
sufficient to demonstrate that the perception of the abuse of law in jurisprudence is slightly different
to the perception of the academia. The abuse of law is defined in the judicial decisions as following:
ʹA conduct which is allowed on the outside but which is following not allowed resultʹ14 (the
Constitutional Court of the SR).
`Only such a conduct which tends not to reach the purpose and meaning required by the legal
norm but violates the standard of good morals guided by the direct intent to harm the other party of
the proceedings`15 (the Supreme Court of the CR).
`Evidence of an abusive practice requires first, a combination of objective circumstances in
which, despite formal observance of the conditions laid down by the EU rules, the purpose of those
rules has not been achieved and second, a subjective element consisting of the intention to obtain an
advantage from the EU rules by artificially creating the conditions required for obtaining it`16 (the Court
of Justice of the European Union).
Neither the Constitutional Court, of the SR nor any other higher Slovak courts provides a
sophisticated definition of abuse of law. On the contrary, the Supreme Court of the CR usually uses
the exact definition stated above. This definition is far more restrictive than the definitions of the
academia because it limits the occurrence of abuse of law only to the situations, when the abusing
party has a direct intent to harm the other party of the proceedings. In fact, the Supreme Court of the
CR restricts abuse of law to bullying (Schikane), which is certainly one of the categories of abuse of
law but not the only one, even not the most important one.17 Only rarely is the subjective right
exercised in order to harm someone else usually, the subject just pursues selfishly its own benefit. 18
Therefore, the restriction of abuse of law only to bullying does not only correspond to the perception
of abuse of law of academia but also lacks legitimacy and limits of the use of the abuse of law to very
rare situations without further explanation. The Court of Justice of the European Union usually requires
a combination of two categories to qualify the conduct as abusive: objective one referring to the
contradiction with the purpose of the subjective right laid down in the objective law and subjective one
referring to the subjective intent to obtain an advantage from EU law by pretending that the conditions
for this advantage have been met.
3

RELATION OF THE PROHIBITION OF ABUSE OF LAW TO SIMILAR CATEGORIES
In connection to the definition of the abuse of law laid down by the Supreme Court of the CR
it seems to be necessary to specify the relation of the abuse of law to the two most similar
categories: (i) bullying and (ii) circumvention.
3.1

Bullying (Schikane)
Bullying (Schikane) can be defined as a `conduct not only in violation with the purpose of the
norm but requiring the direct intent of the party to harm the other party.` 19 As it has already been
explained above, bullying is a sub-category, a type of abuse of law, which, however, does not exhaust
the term and function of the term abuse of law as such. A typical example of bullying is so called
Neidbau20 in German-speaking countries (literally `jealousy building`), i.e. a building without any
specific purpose which was built only in order to bully and harm someone else, usually the neighbour.

Decision of the Slovak Constitutional Court, file No. II. ÚS 58/06.
Decisions of the Czech Supreme Court, file No. No. 22 Cdo 1917/2004 or 21 Cdo 492/99.
16 E.g. Case C-131/14 Cervati v Agenzia delle Dogane [2016] ECLI:EU:C:2016:255, para 33 f.
17 Schikane is a category of the abuse of law `with the least practical use.` In JHERING, R. Geist des
römischen Rechts auf den verschiedenen Stufen seiner Entwicklung. 3. part. 5. dd. Leipzig, 1906, s.
350.
18 MELZER, F. - TÉGL, P. a kol.: Občanský zákoník – Velký komentář. 1. svazek. Praha: Leges, 2013,
s. 163.
19 `A legal conduct (and factual act) aiming solely an causing damage, which is the only purpose of
such an expression of will.` In TICHÝ, L. 2016. Zneužití práva – základní kategorie. In TICHÝ, L.,
MASLOWSKI, S., TROUP, T. (eds.): Zneužití práva. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2016, s. 41.
20 See also the decision of the Czech Supreme Court, file no. Rv I 966/21.
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Once again, bullying is very rare in law and it does not cover the phenomenon of abuse of law as
such.
3.2

Circumvention
The closest phenomenon to the abuse of law, especially in the EU law and tax law, is a
circumvention of law. Circumvention does not typically refer to subjective right contrary to the abuse
of law. Usually, a subjective duty is circumvented by pretending that the conditions of the exemption
from this duty are met. The main difference between abuse of law and circumvention thus lies in the
fact that by circumvention, the subjective right does not exist (a subjective duty is circumvented by
pretending that the conditions of the exemption from this duty are met). On the other hand, by abusing
the subjective law the doer has to possess this subjective law and exercise it beyond its limits. 21
As typical examples may be mentioned the circumvention of a duty to pay different types of
taxes, may by pretending that the conditions for tax exemption are met or the circumvention of national
legislation of one member state of the EU, reliance on the EU law and pretending that the conditions
to apply the national law of another member state are met.
4

THE CHARACTER OF THE PROHIBITION OF ABUSE OF LAW
Another important question, especially from a view of the legal theory is if the prohibition of
abuse of law is a legal principle or a legal rule or perhaps, even a method of interpretation. To answer
this question, the basis of the theory of legal principles has to be presented.
The main protagonists of the most famous theory about legal principles are R. Dworkin 22 and
R. Alexy.23 They define legal principles mostly in relation to legal norms (in their terminology rules).
What they have in common is their normative character. They regulate the conduct of the addressees
of law by prescribing what they should (should not) do (they should not abuse the law). The main
difference between norms and principles in application becomes evident in the case of collision. The
collision of norms is usually to be solved by logical collision rules like lex superior derogate legi
inferiori, lex specialis derogate legi generali and lex posterior derogate legi priori. Once the collision
is solved, it is solved for all future cases. One of the norms prevails and derogates the other one.
Therefore, it is said that the collision of norms is to be solved in ‘all or nothing fashion’ (Alles-oderNichts-Charakter).24 On the other hand, collision of principles is to be solved by the rule ‘more or
less’.25 If two or more principles collide with each other, none of them will be derogated but some of
them will be applied to a greater extent and some of them to a lesser extent. The solution of the
collision of principles is always different depending on specific circumstances. Moreover, the
difference between norms and principles in their application lies also in the fact that norms are usually
regarded to be applied by subsumption and principles by balancing of the conflicting principles.26

TICHÝ, L. Zneužití práva – základní kategorie. In TICHÝ, L., MASLOWSKI, S., TROUP, T. (eds.):
Zneužití práva. Praha, s. 41.
22 See especially DWORKIN R. The Model of Rules. The University of Chicago Law Review 35, 1967,
22 et seq. and DWORKIN, R. Taking Rights Seriously, London 1977.
23 ALEXY, R. Theorie der Grundrechte, 2. Aufl., Frankfurt am Main, 1994 or ALEXY, R. Recht,
Vernunft, Diskurs. Studien zur Rechtsphilosophie, Frankfurt am Main, 1995 or ALEXY, R. On the
Structure of Legal Principle. Ratio Juris. Vol. 13 No. 3 September 2000, 297 – 298.
24
DWORKIN, R. The Model of Rules, The University of Chicago Law Review 35 (1967), 25. The other
possibility to solve the collision of norms is to use the exemption from one of the rules. However, often
it is not possible to enumerate all the exemptions from the norm and the collision occurs. ALEXY, R.
Recht, Vernunft, Diskurs. Studien zur Rechtsphilosophie, Frankfurt am Main 1995, 188 – 192.
25 Neither Ronald Dworkin nor Robert Alexy calls this rule a ‘more or less rule’. Nevertheless, this
terminology seems to be understandable, appropriate and corresponding to Dworkin`s and Alexy`s
concept of proportionality. E.g. ALEXY, R. On the Structure of Legal Principle, Ratio Juris. Vol. 13 No.
3 September 2000, 297 – 298 or ALEXY, R. Recht, Vernunft, Diskurs. Studien zur Rechtsphilosophie,
Frankfurt am Main 1995, 196 – 201 or DWORKIN, R. The Model of Rules, The University of Chicago
Law Review 35 (1967), 27 where it is stated: ‘Principles have a dimension that rules do not – the
dimension of weight of importance. When principles intersect, one who must resolve the conflict has
to take into account the relative weight of each. (…) Rules do not have this dimension.’
26
On subsumption and balancing see e.g. ALEXY, R. On Balancing and Subsumption. A Structural
Comparison, Ratio Juris. Vol. 16 No. 4 December 2003, 433 – 449.
21
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Another important distinction between principles and norms is also that the principles do not have to
be applied in all cases in full extent when they are applicable. They are ‘optimization requirements,’
i.e. they should be fulfilled in the maximum extent in the concrete case. But the norm has to be fulfilled
in full extent unless it is derogated by another norm (‘all or nothing’). Moreover, the principles do not
have to be written, they do not have to be necessary included in the positive law.
This paper defends the position that the prohibition of abuse of law is a legal principle. It is to
be balanced with other colliding principles. It does not have to be applied in full extent in every case
were it is applicable but it should be applied to the most possible extent in every case regarding other
colliding principles. Furthermore, the prohibition of abuse of law is used also in fields of law where it
is not a part of the positive law (e.g. in Czech tax law). The prohibition of abuse of law also reminds
us the denial of the formalistic approach to law which negatively affects the values of legal certainty
and justice. Additionally, by abusing of law individuals or society as such might be harmed. By calling
the prohibition of abuse of law ‘the principle’ these values behind it are emphasized as well as the
need for balancing of the colliding principles. The reason why the prohibition of abuse of law functions
as a legal principle might lie in the vague legal term `abuse of law.` By deciding if specific right was
abused, the court has to concretize the term ‘abuse of law’ and thus take into account a variety of
other principles. The vague legal term creates legal principles.
This paper denies the idea that the prohibition of abuse of law could be a method of
interpretation.27The method is a series of steps to acquire knowledge, a procedure. In law we usually
differentiate between six methods of interpretations: grammatical, systematic, historical, logical,
teleological and comparative method. They serve as tools of objective character, which may be used
to understand the law. On the other hand, the principle can be regarded as a leading idea in
interpretation, not as an objective method to understand law. This means that when the court should
answer the question if the subjective right was abused it should use a teleological method to reveal
the purpose of the subjective right and then decide if this subjective right was exercised in accordance
with this purpose and if not, regarding the leading idea of the prohibition of abuse of law to refuse to
grant legal effects to such exercise of law.
Because of what was briefly mentioned above (although this question requires a more detailed
scrutiny), the prohibition of abuse of law should be regarded as a legal principle.
5

PROBLEMATIC ISSUES
Even if some of the questions considering abuse of law have been solved in academia or
jurisprudence, there are still some problematic issues about this phenomenon which need further
research.
The first of the problematic issues is the scope of use of the prohibition of abuse of law. Should
we accept the narrow definition presented by Czech Supreme Court or should the scope of use of the
prohibition of abuse of law be broader?
Secondly, we need to think about the practical impact of identifying the prohibition of abuse of
law a principle. Is there any practical difference in considering it a method of interpretation or is it just
a theoretical issue? The Austrian participants of the project dedicated to abuse of law suggested that
the difference could be in the burden of proof. If the prohibition of abuse of law was a method of
interpretation, the burden of proof would have lied with the party exercising the subjective right, On
the other hand, if it was a legal principle, the party objecting that the subjective right was abuse had
to prove this abuse.
Thirdly, the everlasting question of how to find the purpose of subjective rights and how to
balance the colliding principle in case remains.at hand
6

CONCLUSION
Instead of summing up, a provocative controversial idea of G, Kodek describing the character
and function of the prohibition of abuse of law will be introduced.
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This idea was presented by some Austrian participants in the project dedicated to abuse of law.
The reason was probably that they deny the antipostivistic approach to law of R. Dworkin and thus
they deny the idea of legal principles in his view. But the legal principles may be perceived also in
a different way. As a general rules derived from a law as a system. Not as an independent rules which
exist regardless of positive law. And exactly this position is defended by this paper.
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`...whenever there is need for a balancing of conflicting interests, the ‘abuse’ concept is too
rigid to provide an adequate resolution. Neither can it provide criteria for what interests are to be taken
into account, nor can it provide an answer as to what weight is to be accorded to the respective
interests at stake. Thus, it seems, a more modern approach would be to try to develop limits as to the
scope and contents of rights and their respective weight in relation to other rights and interests, rather
than to declare their exercise ‘abusive’. To establish precise criteria for this determination is one of
the challenges courts and doctrine face in this context. Ideally, in the interest of legal certainty, these
criteria should be derived from legal values rather than by way of reference to social or moral
convictions. This approach contributes to greater consistency and legal certainty, yet at the same time
it preserves the flexibility, which is necessary to counter-balance the rigidity of strict rules enunciated
in civil codes` (G. Kodek).
`If more flexible concepts than ‘abuse of law’ are available such as flexible rules of
interpretation and principles like good faith and fair dealing, these methods generally yield better
results, both in terms of consistency, foreseeability (and, thus legal certainty) and flexibility. This
probably also explains why modern codification projects do not contain an ‘abuse of law’ clause` (G.
Kodek).28
These ideas are very inspiring. Maybe we should not rely on abuse of law but rather use it
just as an institute of ultima ratio and try to define the limits of various subjective rights more precisely.
The problem of the concept of abuse of law is that it does not provide us with any guideline which
principles take into consideration and how to balance them. And so we find ourselves very soon at an
impasse and it is necessary to do something more than just to say `balance the colliding principles.`
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ZNEUŽITIE PRÁVA V DAŇOVOM PRÁVE SLOVENSKEJ
REPUBLIKY V SPOJENÍ S POVINNOSŤAMI FYZICKÝCH A
PRÁVNICKÝCH OSÔB
Dušan Hesek
PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA, Fakulta práva
Abstrakt: V tomto príspevku sa zaoberáme zásadou práva EÚ – zákazom zneužitia práva v daňovom
práve Slovenskej republiky v spojení s primárnymi a sekundárnymi povinnosťami fyzických
a právnických osôb (daňových subjektov). Primárna zodpovednosť ako zmena v daňových
povinnostiach/právach (bez sankcií) ako výsledok aplikácie tejto zásady je, podľa nášho názoru, daná
podľa príslušných procesných daňových právnych noriem. Sekundárna zodpovednosť ako trestanie
je rozdelená na dve skupiny – administratívne (daňové) trestanie a trestnoprávne trestanie.
Administratívne daňové trestanie je možné na základe absolútnej objektívnej zodpovednosti. Podľa
nášho názoru, trestnoprávne trestanie nie je možné – pre zásadu “Nullum crimen sine lege”.
Kľúčové slová: zneužitie práva, administratívne (daňové) trestanie, trestnoprávne trestanie,
absolútna objektívna zodpovednosť, daňové právo procesné
Abstract: In this paper we deal with the principle of EU Law – Prohibition of Abuse of Rights in the
Tax Law of Slovak Republic in connection to the primary and secondary liability of natural and legal
persons (tax payers). The primary liability as change of the tax liability/rights (without sanctions) as
result of application of this principle is (in our opinion) given due to the corresponding procedural tax
law norms. The secondary liability as sanctioning is divided into two groups – administrative (tax)
sanctioning and criminal sanctioning. Administrative (tax) sanctioning is possible due to the absolute
objective liability principle. In our opinion, the criminal sanctioning is not possible - due to the principle
“Nullum crimen sine lege”.
Key words: Abuse of Rights, administrative (tax) sanctioning, criminal sanctioning, absolute objective
liability, procedural tax law
ÚVOD
Náš príspevok v rámci tejto medzinárodnej vedeckej konferencie – v sekcii európskeho práva
– začíname známym citátom z rozsudku Súdneho dvora z 15.7.1964 vo veci 6/64 - Flaminio Costa
proti E.N.E.L.: „Na rozdiel od bežných medzinárodných zmlúv si Zmluva EHS vytvorila svoj vlastný
právny poriadok, nadobudnutím účinnosti Zmluvy sa tento právny poriadok stal súčasťou právnych
poriadkov členských štátov a je záväzný pre ich súdy1.“, ktorý sa vzťahuje aj na súčasný právny
poriadok Európskej únie. Všeobecné právne zásady2, ako nepísané pramene práva, sú súčasťou
prameňov (prevažne písaného) práva Európskej únie s druhým najvyšším stupňom právnej sily
(hneď po primárnom práve), vrátane zásady sankcionovania/zákazu zneužitia práva (ďalej aj ako
„zásada zákazu neužitia práva“) – patriacej do kategórie tzv. zásad odvodených z vnútroštátnych
právnych systémov členských štátov3.
1

Zvýraznil/podčiarkol autor.
„Všeobecné právne zásady sú všeobecne uznávané a patria okrem zvykového práva k nepísanému
primárnemu právu Spoločenstva. ... a do pozitívneho práva sú začlenené až vo forme právneho aktu
alebo vykonávacieho právneho predpisu.“ – BERGER, W. a kol.: Směrnice ES o dani z přidané
hodnoty. Praktický komentář. s. 58.
3
SIMAN, M., SLAŠŤAN, M. Právo európskej únie – inštitucionálny systém a právny poriadok Únie
s judikatúrou. s. 275.
1
2
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Kontroverznosť4 zásady zneužitia práva v oblasti daňového práva Slovenskej republiky bola
našou hlavnou pohnútkou pre spracovanie tohto príspevku, a to najmä z pohľadu daňovo-právnej
praxe s uvedením potrebných právno-teoretických/doktrinálnych súvislostí.
Dôvody problematickej aplikácie zásady zákazu zneužitia práva vnímame najmä:
(i) v jej implicitnej povahe,
(ii) vo verejnému právu vzdialenom súkromnoprávnom pôvode a účele tejto zásady a
(iii) v jej problematických sekundárnych právnych účinkoch v oblasti trestania,
čo chceme v rámci rozsahových možností tohto príspevku rozviesť v ďalšom texte, v ktorom sa
budeme ťažiskovo sústreďovať na problematiku zneužitia práva v súvislosti so zneužívaním systému
dane z pridanej hodnoty, nakoľko v jeho rámci bola táto zásada v oblasti daní vyvodená a práve
systém dane z pridanej hodnoty je dominantne zneužívaný v oblasti daní.
DAŇOVÉ PRÁVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY A ZÁSADA ZÁKAZU ZNEUŽITIA PRÁVA V
PRÁVNOM DUALIZME
Poukazujúc na právny dualizmus, teda členenie práva na verejné a súkromne – oddávna5
vlastné kontinentálnemu právnemu systému, ktorého súčasťou je aj právny poriadok Slovenskej
republiky, uvádzame, že v daňovom práve Slovenskej republiky je charakter verejnoprávnosti
jednoznačný, jasný, zjavný, nespochybniteľný. Zásada zákazu zneužitia práva je vlastná
súkromnému právu, z ktorého pochádza a v rámci ktorého (pôvodne) chráni súkromné subjektívne
práva subjektov, ktoré sú voči sebe v horizontálnom vzťahu.
2

Verejnoprávna povaha daňového práva
Z pohľadu základných teórií6 právneho dualizmu (rozlišovania verejného a súkromného práva)
uvádzame nasledovné atribúty daňového práva Slovenskej republiky, ktoré sú dôležité pre
identifikáciu jeho povahy.
Podľa teórie záujmov je nepochybné, že normy daňového práva slúžia
k spoločenským/verejným záujmom – k realizovaniu základných funkcii daní, ktorými sú najmä
alokačná funkcia (slúžiaca k zabezpečeniu a financovaniu mocenských štruktúr štátu,
k zabezpečovaniu a poskytovaniu verejných statkov), redistribučná funkcia (uskutočňovaná
prerozdeľovaním časti hrubého domáceho produktu presunom časti dôchodku a bohatstva od
bohatších subjektov k sociálne slabším subjektom) a stabilizačná funkcia (uplatňovaná od veľkej
hospodárskej krízy z 30. rokov na zmiernenie cyklických výkyvov v ekonomike – pre účely zlepšenia
makroekonomickej stability vo vzťahu k inflácii, nezamestnanosti, ekonomickým krízam).
Podľa teórie nadradenosti/podradenosti sú podradenými subjektmi subjekty označované
podľa daňových procesnoprávnych predpisov ako daňové subjekty, daňoví dlžníci (aj manželia pri
bezpodielovom spoluvlastníctve manželov), poddlžníci, ručitelia, záložní veritelia a pod. a podľa
daňových hmotnoprávnych predpisov označované ako daňovníci, zdaniteľné osoby, platitelia dane
a pod. Nad nimi nadradenými subjektmi sú daňové orgány (štátne a samosprávne orgány
verejnej moci). Tento princíp nerovnosti je spojený s absenciou autonómie vôle podradených
subjektov.
Podľa teórie subjektov podliehajú podradené subjekty autoritatívnej a vrchnostenskej
moci daňových orgánov, ktoré jednostranne vnucujú povinnosti alebo práva podradeným
subjektom, a to aj proti ich vôli. Nadradené subjekty (daňové orgány) majú aj ďalšie oprávnenie, a to
vynútiť od podradeného subjektu splnenie povinností, ktoré mu boli autoritatívne a jednostranne
nadradeným subjektom uložené.
2.1

„Táto okolnosť činí právne zásady ako také, čo sa týka ich aplikácie, značne nejednoznačnými
a rozhodnutia na nich založené ťažko predvídateľné.“ „ – BERGER, W. a kol.: Směrnice ES o dani
z přidané hodnoty. Praktický komentář. s. 58.
5 Od čias starého Ríma - Ulpiána, ktorý v Digestách uvádza: „Publicum ius est, quod ad statum rei
Romanae spectat; privatum quod ad singulorum utilitatem“, až po súčasné základné teórie právneho
dualizmu.
6 Teória záujmov, teória podradenosti/nadradenosti a teória subjektov.
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Komplementárne k vyššie uvedeným atribútom, jednoznačne zaraďujúcim daňové právo do
práva verejného, je potrebné – v súlade s rozdielnosťou súkromnoprávnej a verejnoprávnej
metódy právnej regulácie – uviesť, že právne normy daňového práva majú kogentnú povahu,
neobsahujú dispozitívne ustanovenia7, ktoré sú vlastné súkromnoprávnym normám.
Súkromnoprávny pôvod a súkromnoprávny účel zásady zákazu zneužitia práva
Táto zásada patrí svojou prapodstatou – axiologicky8 a teleologicky9 do súkromného práva.
Toto potvrdzuje i civilistická doktrína - napr.: „... vzhľadom na osobitnú konštrukciu, prvoradý význam,
dosah a funkciu v celom súkromnom práve je plne odôvodnené zákaz zneužitia práv zaradiť medzi
zásady charakterizujúce a profilujúce súkromné právo.“10 K akceptácii tohto názoru nemusíme
(vzhľadom na obmedzenie rozsahu príspevku) uvádzať ani explicitné komparácie s právnymi
poriadkami okolitých krajín a vystačíme s právnym poriadkom Slovenskej republiky, ktorej daňové
právo vo väzbe na zásadu zákazu zneužitia práva je predmetom tohto príspevku.
V platnej a účinnej právnej úprave Slovenskej republiky sa táto súkromnoprávna zásada
nachádza v § 3 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej aj ako „OZ“): „Výkon práv a
povinností vyplývajúcich z občianskoprávnych vzťahov nesmie bez právneho dôvodu zasahovať do
práv a oprávnených záujmov iných a nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi.“ ako generálna klauzula
bez sankcie. Aby mohla byť zodpovedajúca sankcia uplatniteľná, musí sa táto sankcia nachádzať
konkrétnej (inej) právnej norme11 v rámci OZ alebo osobitných predpisov súkromného práva, napr.
v zákone č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej aj ako „OBZ“), zákone č. 311/2001 Z. z. Zákonník
práce (ďalej aj ako „ZP“), čo považujeme za ustálené aj doktrinálne (pozri napr.: „Sankcia sa totiž
v spojitosti s § 3 ods. 1 OZ môže použiť len vtedy, ak konkrétna sekundárna norma použitie sankcie
predvída.“12)
V tejto súvislosti treba kriticky poznamenať, že predošlá socialistická/totalitná
„súkromnoprávna“ úprava (ako celok) na území dnešnej Slovenskej republiky cudzorodo
obsahovala aj verejnoprávny rozmer – ochranu socialistickej spoločnosti, socialistického
spoločenského zriadenia a pod., čo malo za následok (ktorý je už obsolentný a v demokratickej
spoločnosti neprípustný) exces zásady zákazu zneužitia práva aj do verejnoprávnej oblasti.
2.2

PRED ZNEUŽITÍM AKÉHO PRÁVA MÁ CHRÁNIŤ ZÁSADA ZÁKAZU ZNEUŽITIA PRÁVA
V OBLASTI DANÍ
Na aké (zneužívané) právo sa zameriava zásada zákazu zneužitia práva tak, ako bola v oblasti
daní vytvorená judikatúrou13 Súdneho dvora Európskej únie – na právo verejné, alebo súkromné – na
právo objektívne, alebo subjektívne?
Nesprávna úvaha by bola tá, ktorá by schematicky a bez hlbšej analýzy smerovala k odpovedi,
že zameranie tejto zásady je na zneužívanie verejného objektívneho práva 14. Iste existujú (iné)
prípady zneužitia verejného objektívneho práva, ktorého sa ale dopúšťajú v zásade orgány verejnej
moci, ktorých strážcom zákonnosti resp. ústavnosti je napr. správne súdnictvo vo vzťahu
3

Treba objektívne uviesť, že od 1.9.2007 do 31.12.2011 sme mali v daňovom procese Slovenskej
republiky jeden významný kvázidispozitívny inštitút „dohody o výške dane“, o ktorej (dohode) sa
spisovala zápisnica, avšak aj v tomto prípade sa muselo následne vo vyrubovacom konaní vydávať
vrchnostenské/autoritatívne rozhodnutie ako individuálny správny akt.
8 „Právne princípy sú nositeľmi hodnôt a majú hodnotový obsah...“ – VEČEŘA, M. a kol.: Teória práva.
s.135.
9 Účelom zásady zákazu neužitia práva je ochrana subjektívnych práv účastníkov súkromnoprávnych
vzťahov, ktoré sú horizontálne a v ktorých majú ich účastníci rovné postavenie.
10 LAZAR, J. a kol.: Občianske právo hmotné 1. s. 20.
11 Napr. §§ 39, 39a OZ (neplatnosť právneho úkonu), § 265 OBZ (nepožívanie právnej ochrany), §§
41 – 55 OBZ (vznik ďalších práv osôb, ktorých práva boli nekalou súťažou porušené alebo ohrozené),
§ 13 ZP (vznik ďalších práv zamestnanca uplatniteľných u zamestnávateľa a na súde) – LAZAR, J.
a kol.: Občianske právo hmotné 1. s. 21-23.
12 LAZAR, J. a kol.: Občianske právo hmotné 1. s. 21-22.
13 Bazálne rozhodnutia Súdneho dvora – napr.: C-255/02 Halifax plc …, C-425/06 Part Service Srl,
C-277/09 RBS Deutsche Holdings GmbH, C-103/09 Weald Leasing Ltd., C-653/11 Paul Newey
14 Vzhľadom na verejnoprávny charakter daňového práva.
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k administratívnym orgánom, resp. ústavné súdnictvo vo vzťahu k súdnym orgánom (všeobecným
súdom, vrátane súdov správnych). Rovnako predmetom zásady zákazu zneužitia práva judikovanej
Súdnym dvorom Európskej únie nebude ani verejné subjektívne právo (napr. procesné subjektívne
právo podať žalobu15, prípadne niektoré daňovo-procesné subjektívne práva16).
Z bazálnej judikatúry Súdneho dvora Európskej únie v oblasti daní sa dajú kazuistickým
spôsobom vyextrahovať nasledovné pojmové znaky zásady zákazu zneužitia práva v oblasti daní:
musí ísť o umelú transakciu/plnenie resp. zmluvnú konštrukciu, ktorých
hlavným17 cieľom je získanie daňovej výhody rozpornej s účelom/cieľom18 súvisiacich
daňovo-právnych noriem.
Judikatúra Súdneho dvora Európskej únie ako sankčný dôsledok zneužitia práva v oblasti daní
uvádza, že orgány neprihliadajú na transakcie/plnenia resp. zmluvné konštrukcie predstavujúce
zneužitie práva resp. sa môžu sa od nich odchýliť v procese rozhodovania o individuálnych daňovoprávnych účinkoch. Ako vyplýva z vyššie uvedeného, zneužívajúce praktiky, na ktoré sa zameriava
judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie vytvorená zásada zákazu zneužitia práva, sa týkajú
zneužívania súkromných subjektívnych práv (transakcie/plnenia resp. zmluvné konštrukcie)
a v daňovej oblasti nastáva až ich dopad. Pritom je otázne, či mohol Súdny dvor Európskej únie
vyvodiť/vytvoriť túto zásadu ako všeobecnú zásadu práva Európskej únie v oblasti harmonizovaného
systému dane z pridanej hodnoty, nakoľko v smernici Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme dane
z pridanej hodnoty (ani v predošlej Šiestej smernici Rady 77/388/EHS o zosúladení právnych
predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu) nie je cieľ boja proti podvodom, daňovým
únikom, vyhýbaniu sa dani alebo zneužitiu dane upravený ako všeobecný princíp, ale je len
selektívnym princípom pre taxatívne vymenované prípady19.
Právna úprava zákazu zneužitia práva v daňovom práve Slovenskej republiky
V tejto súvislosti je potrebné najprv negatívne vymedziť to, že aplikácia § 3 ods. 1 OZ
(súkromnoprávna zásada zákazu zneužitia práva) je pre iné než súkromnoprávne vzťahy
nepoužiteľná, nakoľko OZ nepôsobí vo verejnoprávnych (vertikálnych) vzťahoch, ale pôsobí len v
občianskoprávnych a subsidiárne v ďalších súkromnoprávnych vzťahoch vyznačujúcich sa
horizontálnymi vzťahmi ich účastníkov, ktorí majú rovné/rovnocenné postavenie so súkromnou
autonómiou (§2 OZ). Podľa § 1 ods. 2 OZ síce prichádza do úvahy pôsobnosť OZ v majetkových
vzťahoch medzi fyzickými/právnickými osobami a štátom v tých prípadoch, keď štát je účastníkom
občianskoprávnych vzťahov (vznikajúcich podľa § 2 ods. 1 OZ)20, kedy je štát podľa § 21 OZ
právnickou osobou, ktorá nie je nad inými účastníkmi (fyzickými osobami a právnickými osobami)
týchto právnych vzťahov – vyznačujúcich sa rovnosťou ich účastníkov.21
Ak štát vystupuje ako orgán verejnej moci, čo je pre daňové právo Slovenskej republiky ako
súčasť verejného práva typické a jednoznačné, tak ide o vzťahy vertikálne s prvkami
nadradenosti/podradenosti a autoritatívnosti, kedy podradené subjekty nedisponujú žiadnou
súkromnou autonómiou, ale sú povinné podrobiť sa vrchnostensky vnúteným právnym aktom. Na
daňovo-právne (verejnoprávne) vzťahy sa OZ neaplikuje, teda právna argumentácia §-om 3 ods. 1
OZ (ani žiadnymi ďalšími osobitnými súkromnoprávnymi normami slúžiacimi na ochranu pred
3.1

Podanie žaloby, ktoré je zjavným zneužitím práva, je sankcionované – viď napr. čl. 5 zákona č.
160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok.
16
Napr. šikanózne sťažnosti (§ 43a zákona č. 595/2003 Z. z. v účinnom znení) alebo šikanózne
námietky (§ 71 DP).
17 V tomto príspevku vôbec neotvárame polemiku o tom, aké vlastnosti má mať cieľ označiteľný ako
cieľ hlavný, nakoľko sme toho názoru, že podľa vnútroštátnej daňovo-právnej úpravy Slovenskej
republiky, prítomnosť materiálne relevantného ekonomického opodstatnenia znemožňuje aplikáciu
tejto zásady.
18 Účelom a cieľom daňových predpisov určite nie je maximalizácia daňových príjmov Slovenskej
republiky, pričom pozitívne vieme dovodiť, že najvšeobecnejším účelom/cieľom spoločného systému
dane z pridanej hodnoty je vytvorenie podmienok pre voľný pohyb tovarov a služieb.
19 Viď napr. články 11, 19, 80, 131, 158 smernice Rady 2006/112/ES
20 Keď štát vystupuje napr. ako účastník súkromnoprávnych zmlúv – napr. pri kúpe tovarov/služieb.
21 „… pokiaľ štát vystupuje v občianskoprávnych vzťahoch, je právnickou osobou, t.j. s takými istými
právami a povinnosťami ako ostatné právnické osoby, bez akýchkoľvek mocenských elementov.“ –
LAZAR, J. a kol.: Občianske právo hmotné 1. s. 13.
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zneužitím práva) pre zákaz zneužitia práva v daňovom práve by bola nesprávna. Najmä podľa čl. 13
a 59 ústavného zákona č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky (ďalej aj ako „Ústava Slovenskej
republiky“) sa pre existenciu zásady zákazu zneužitia práva v daňovom práve vyžaduje, aby táto
zásada – s potenciálom veľmi intenzívneho zásahu do základov materiálneho právneho štátu/do
zásady právnej istoty – bola upravená zákonom, na základe zákona, v medziach zákona a pri
zachovaní základných práv a slobôd (ktorých zachovanie môže byť v konkrétnych prípadoch otázne).
V daňovom práve Slovenskej republiky sa relevantná právna úprava zásady zákazu zneužitia
práva nenachádza v žiadnych hmotnoprávnych daňových normách – nachádza sa len v daňovom
práve procesnom, a to (abstrahujúc od daňovo-procesného ustanovenia súvisiaceho s podielmi na
zisku)22 len v § 3 ods. 6 druhej vete23 zákona č. 563/2009 Z. z. Daňový poriadok v účinnom znení od
1.1.201424 (ďalej aj ako „DP“): „Na právny úkon alebo inú skutočnosť25 rozhodujúcu pre zistenie,
vyrubenie alebo vybratie dane, ktoré nemajú ekonomické opodstatnenie a ktorých výsledkom je
účelové obchádzanie daňovej povinnosti alebo získanie takého daňového zvýhodnenia, na ktoré by
inak nebol daňový subjekt oprávnený, alebo ktorých výsledkom je účelové zníženie daňovej
povinnosti, sa pri správe daní neprihliada.“
Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že pre uplatnenie tejto zásady musí byť pre každý prípad
výsledku (zneužitia) splnená podmienka absencie ekonomického opodstatnenia, a to pre všetky
alternatívne výsledky zneužitia, ktorým výsledkom musí byť aspoň jeden z nasledovných výsledkov obchádzanie daňovej povinnosti alebo získanie neoprávneného daňového zvýhodnenia alebo
účelové zníženie daňovej povinnosti, inak je zásada zákazu zneužitia práva v daňovom práve
neuplatniteľná. Z uvedeného ustanovenia ďalej vyplýva, že právnou sankciou za zneužitie práva je
iba to, že sa pri správe daní neprihliada na právne úkony/iné skutočnosti označené ako zneužívajúce.
Z povahy aj obsahu tejto zásady vyplýva, že jej aplikácia by mala mať subsidiárnu
povahu/ultima ratio, teda mala by sa aplikovať zriedkavo a len v nepochybných prípadoch.
PRÁVNE ÚČINKY ZÁSADY ZÁKAZU ZNEUŽITIA PRÁVA V DAŇOVOM PRÁVE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY NA POVINNOSTI FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSÔB
Vo vzťahu k dani z pridanej hodnoty, na ktorú sa v tomto príspevku primárne zameriavame,
prichádzajú (ako zdaniteľné osoby26) do úvahy najmä27 právnické osoby podnikatelia a fyzické osoby
podnikatelia. Pri posudzovaní právneho účinku budeme rozlišovať právny účinok na primárne
povinnosti a na sekundárne povinnosti.
4

Primárne povinnosti fyzických a právnických osôb ako následok uplatnenia zásady
zákazu zneužitia práva v daňovom práve
Primárne daňové povinnosti28 (bez sankcií/príslušenstva) vyplývajú z príslušných
hmotnoprávnych daňových predpisov. Tak, ako vyplýva z vyššie uvedeného, právnym dôsledkom
uplatnenia zásady zákazu zneužitia práva voči daňovým subjektom podľa § 3 ods. 6 DP je to, že sa
4.1

Ako uvádzame v už úvode príspevku, zameriavame sa ťažiskovo na oblasť dane z pridanej hodnoty
a nezaoberáme sa iným ustanovením daňového práva procesného Slovenskej republiky chrániacimi
pred zneužívaním – §-om 50a zákona č. 595/2003 Z. z. v účinnom znení.
23 Upresňujúca novelizácia (doplnenie slova „zistenie“) v prvej vete tohto odseku bola síce tiež účinná
od 1.1.2014, avšak pre zásadu zákazu zneužitia práva bola nevýznamná. Preto sa zaoberáme len
vetou druhou.
24 Novelizácia zákona č. 563/2009 Z. z. zákonom č. 435/2013 Z. z. z 29.11.2013 – zavedenie zásady
zákazu zneužitia práva do základného daňovo-procesného predpisu.
25 Uvedená kategória právnych skutočností je výkladovo zrejmá pre subjektívne právne skutočnosti,
ktorými sú právne úkony, príp. vytvorenie veci/diela. Otázne je však, či inou skutočnosťou (na ktorú
by sa po finálnom posúdení nemalo pri správe daní prihliadať) môže byť napríklad aj individuálny
právny akt (rozhodnutie súdneho alebo správneho orgánu). Objektívne právne skutočnosti ako napr.
živelné udalosti, biologické procesy, pôsobenie prírodných procesov a plynutie času sú podľa nášho
názoru pre túto zásadu zákazu zneužitia práva irelevantné, lebo sú nezávislé od ľudskej vôle.
26 § 3 zákona č. 222/2004 Z. z. v účinnom znení.
27 Takouto zdaniteľnou osobou je v špecifických prípadoch aj fyzická osoba nepodnikateľ, ak sa
navonok správa ako obchodník/podnikateľ - napr. pri uplatnení § 4 ods. 4 tretej vety zákona č.
222/2004 Z. z.
28 Aj práva - nárok na vrátenie dane z pridanej hodnoty, pričom môže dôjsť k jeho zníženiu.
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pri správe daní29 neprihliada na subjektívne právne skutočnosti označené ako zneužívajúce. Z toho
vyplýva, že po aplikácii zásady zákazu zneužitia práva podľa § 3 ods. 6 DP daňový orgán verejnej
moci zmení daňovú povinnosť/nadmerný odpočet (spravidla v neprospech) alebo založí novú daňovú
povinnosť daňového subjektu.
Tento právny následok/účinok v oblasti primárnych povinností daňových subjektov vyplýva
výlučne z daňovo-procesného postupu daňových orgánov verejnej moci pri správe daní podľa DP,
nakoľko sankcia právnej normy podľa § 3 ods. 6 DP je ohraničená len na oblasť správy daní a realizuje
sa pri správe daní neprihliadaním na subjektívne právne skutočnosti označené ako zneužívajúce.
Daňové rozhodnutie, pri ktorom daňový orgán aplikoval právnu normu podľa § 3 ods. 6 DP, nemá
vplyv na platnosť právnych skutočností označených daňovými orgánmi verejnej moci ako
zneužívajúcich, ani ich protiprávnosť.
Sekundárne povinnosti fyzických a právnických osôb ako následok uplatnenia zásady
zákazu zneužitia práva v daňovom práve
Tieto sekundárne povinnosti (sankčnej povahy) je potrebné systematicky rozčleniť na
sekundárne povinnosti:
- v oblasti administratívneho trestania a
- v oblasti trestania prostriedkami trestného práva.
V oblasti administratívneho/daňového trestania, ktoré je upravené v piatej časti DP, vzniká
otázka, či vzniká sekundárna zodpovednosť daňových subjektov. V kontexte so zásadou zneužitia
práva by mohli, ak vôbec, prichádzať do úvahy dve skutkové podstaty súvisiacich daňových
správnych deliktov, a to:
uvedenie dane v riadnom, opravnom alebo dodatočnom daňovom priznaní, ktorá je nižšia
ako daň, ktorú mal uviesť,
uplatnenie nároku podľa osobitných predpisov vo výške, ktorá je väčšia ako nárok, ktorý
bol uplatniteľný podľa osobitných predpisov.
Vzhľadom na to, že zodpovednosť za daňové správne delikty je absolútnou objektívnou
zodpovednosťou30, sme toho názoru, že administratívne trestanie za vyššie uvedené delikty
bude pri zneužití práva v oblasti daní prichádzať do úvahy.
V oblasti trestania prostriedkami trestného práva sa otvárajú podľa nášho názoru
nasledovné relevantné otázky o atribútoch zneužitia práva, a to:
A) Či je protiprávnym činom?
B) Či je omylom – právnym, alebo skutkovým?
4.2

Ad A)
Podľa § 8 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v účinnom znení (ďalej aj ako „TZ“) nevyhnutnou
podmienkou trestnosti činu31 podľa TZ (conditio sine qua non) je protiprávnosť činu spolu
s naplnením znakov skutkových podstát podľa osobitnej časti TZ. Ostatnou rekodifikáciou trestného
práva Slovenskej republiky nastala veľmi významná cielená zmena trestného práva (ako jednej
z najvýznamnejších úloh/cieľov rekodifikácie), ktorá zaviedla formálne chápanie trestného činu bez
jeho do dosiaľ vžitého materiálneho znaku32. „Protiprávnosťou činu rozumieme prejav vôle, ktorým
subjekt porušuje príkazy a zákazy ustanovené platným právom. ... Indikátorom protiprávnosti
trestného činu je výlučne Trestný zákon. ... Takýto prístup33 tiež lepšie zabezpečuje ústavnú zásadu

Správou daní sú všetky činnosti podľa DP ako aj podľa osobitných všeobecne záväzných daňových
právnych predpisov.
30 Pre podnikateľov bez možnosti liberácie – len fyzická osoba nepodnikateľ sa môže liberovať pre
závažné zdravotné dôvody alebo pre iné okolnosti hodné osobitného zreteľa.
31 „Trestný čin je protiprávny čin, ktorého znaky sú uvedené v tomto zákone, ak tento zákon
neustanovuje inak.“ - § 8 TZ.
32 IVOR, J. a kol. Trestné právo hmotné. Všeobecná časť. s. 83.
33
„Ide o formálny prístup k chápaniu pojmu trestný čin, čo predstavuje najväčšiu zmenu v novom
Trestnom zákone.“ – IVOR, J. a kol. Trestné právo hmotné. Všeobecná časť. s. 85.
29
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rovnosti pred zákonom.“34 Je zrejmé, že v takomto prípade nedochádza k porušeniu príkazov ani
zákazov35, ktoré by mohlo znamenať protiprávnosť v zmysle trestnoprávnej úpravy.
„... pojem „daň“ ako znak skutkovej podstaty... má svoj vlastný autonómny význam v trestnom
práve, ktorý sa nemusí nevyhnutne zhodovať ani sa nezhoduje s definíciou pojmu „daň“, ktorú uvádza
daňový poriadok. Trestný zákon v skutkových podstatách daňových trestných činov (z hľadiska
rozsahu ich spáchania) pracuje s tzv. užšou definíciou pojmu „daň“, ktorou sa rozumie len daň
podľa osobitných hmotnoprávnych daňových predpisov...“36
Na základe vyššie uvedeného máme za to, že daňovo-procesné ustanovenie § 3 ods. 6 druhá veta
DP37, ktoré nie je súčasťou daňového práva hmotného a ktorého právnym následkom je výlučne
neprihliadanie na niektoré právne skutočnosti pri správe daní, nemôžeme považovať za splnenú
nevyhnutnú podmienku protiprávnosti činu v zmysle trestnoprávnej úpravy – teda
postihovanie prostriedkami trestného práva považujeme za nemožné.
Ad B)
Skutkové podstaty podľa §§ 276 a 277a TZ nemajú blanketovú dispozíciu, teda v trestnom konaní sa
musia preukazovať všetky skutkové okolnosti „... napĺňajúce obsah právnych pojmov uvedených
v skutkových podstatách (t.j. napr. aj pojem „neoprávnenosť“ uvedený v skutkovej podstate trestného
činu daňového podvodu, ktorý možno vyložiť len v tom smere, že ide o protiprávne konanie
porušujúce konkrétne hmotnoprávne daňové zákony) a prípadný omyl páchateľa ohľadom
daňových hmotnoprávnych či procesnoprávnych predpisov sa bude posudzovať ako omyl
skutkový. ... ak páchateľ tvrdí, že sa mýlil ohľadom skutkových okolností, t.j. ohľadom tzv.
normatívnych znakov skutkovej podstaty, ktoré vyplývajú z mimotrestnej právnej úpravy a majú svoj
odraz napríklad v pojme „daň“... neplatí pravidlo, že neznalosť zákona (daňových predpisov)
neospravedlňuje, takže prípadný omyl páchateľa o obsahu mimotrestných (daňových) noriem
sa nebude posudzovať ako omyl právny, ktorý páchateľa neospravedlňuje, ale ako omyl
skutkový.“38 Takéto posudzovanie skutkového omylu sa uplatňovalo aj podľa predošlého trestného
zákona – zákona č. 140/1961Zb. v znení neskorších predpisov – napr. „Zásady o skutkovom omyle
sa uplatnia pri zistení omylu v ostatných mimotrestných normách (porovnaj R 38/1961).“39 „Keďže
nejde o normu s blanketovou dispozíciou, treba omyl o obsahu predpisov o daniach posudzovať ako
omyl skutkový...“40 Na základe vyššie uvedeného máme za to, že omyl páchateľa ohľadne výkladu
daňového zákona aj v súvislosti so subjektívnymi právnymi skutočnosťami označenými
daňovým orgánom za zneužívajúce je potrebné posudzovať ako skutkový omyl negatívny41,
teda trestná zodpovednosť za úmyselný trestný čin je vylúčená.
ZÁVER
Ako sme uviedli vyššie „Všeobecné právne zásady sú všeobecne uznávané a patria okrem
zvykového práva k nepísanému primárnemu právu Spoločenstva. ... a do pozitívneho práva sú
začlenené až vo forme právneho aktu alebo vykonávacieho právneho predpisu. Táto okolnosť
činí právne zásady ako také, čo sa týka ich aplikácie, značne nejednoznačnými a rozhodnutia na
nich založené ťažko predvídateľné.“42 Takže zásadu zákazu zneužitia práva je potrebné
posudzovať spolu so zásadou právnej istoty a legitímnych očakávaní, ktorá musí byť vlastná každému
právnemu štátu, za aký sa považuje aj Slovenská republika. Zásada právnej istoty a legitímnych
5

IVOR, J. a kol. Trestné právo hmotné. Všeobecná časť. s. 84, 85.
Zákaz zneužitia práva neobsahuje žiadna právna norma daňového práva hmotného. DP je
daňovo-procesný predpis, ktorý upravuje len daňovo-procesné postupy a nie je ani prameňom
trestného práva.
36 ŠAMKO, P.: Daňové podvodné konania a ich dokazovanie. s. 21 (zvýraznil autor).
37 DP nie je prameňom trestného práva.
38 ŠAMKO, P.: Daňové podvodné konania a ich dokazovanie. s. 22 (zvýraznil autor).
39 STIFFEL, H., KOČICA, J.: Trestný zákon – stručný komentár. s. 32.
40 STIFFEL, H., KOČICA, J.: Trestný zákon – stručný komentár. s. 247.
41 Musí isť o omyl ospravedlniteľný, napr. pri dodržaní odbornej starostlivosti – viď napr. Uznesenie
Krajského súdu v Bratislave zo 16.12.2014 sp. zn. 4 To 131/2013.
42
BERGER, W. a kol.: Směrnice ES o dani z přidané hodnoty. Praktický komentář. s. 58 (zvýraznil
autor).
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očakávaní vyplýva tak z Ústavy Slovenskej republiky ako aj z právneho poriadku Európskej únie43.
Uvedené platí o to viac, že priamo čl. 2 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky „Každý môže konať, čo
nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá.“ dovoľuje
každému konať, čo nie je zakázané.
Kritika zásady zákazu zneužitia práva v daňovom práve vychádza ťažiskovo z tej
skutočnosti, že vytvára dvojité znevýhodnenie daňových subjektov, a to v tom, že (i) Slovenská
republika vytvorila zákonné pravidlá daňového práva, ktoré aplikujú daňové subjekty podradené
autoritatívnym daňový orgánom a (ii) za aplikáciu týchto pravidiel môžu byť daňové subjekty
postihnuté vtedy, ak daňové orgány budú považovať niektoré právne úkony/iné skutočnosti za tzv.
zneužívajúce (bez presného vymedzenia hranice medzi daňovou optimalizáciou a zneužitím práva
v daňovom práve). Každá slušná spoločnosť sa snaží chrániť slabšiu stranu – to platí v práve civilnom
(ochrana spotrebiteľa, najlepší záujem dieťaťa, a pod.), pričom v daňovom práve, kde je daňový
subjekt tiež slabším subjektom voči nadradenému a autoritatívnemu štátu, ho primerane nechráni a
stavia ho zásadou zákazu zneužitia práva do veľkej právnej neistoty.
Podľa nášho názoru je zásada zákazu zneužitia práva v daňovom práve veľmi silným zásahom
do zásady právnej istoty/legitímnych očakávaní ako aj do zásady „čo nie je zakázané, je dovolené“
už v oblasti primárnych daňových povinností. Daňové administratívne trestanie, ako sekundárna
oblasť zodpovednosti daňových subjektov, vyznačujúce sa absolútnou objektívnou zodpovednosťou
daňových subjektov, prichádza podľa nášho názoru tiež do úvahy, čo vyvoláva ešte významnejšie
úvahy o prípustnosti zásady zákazu zneužitia práva ako takej. Máme za to, že trestnoprávne
postihovanie (prostriedkami trestného práva) by už bolo porušovaním zásady „Nullum crimen
sine lege“ a sme toho názoru (z dôvodov uvedených vyššie), že nie je možné44.
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THE ABUSE OF RIGHT IN ITALIAN CIVIL LAW
Chiara Ioannoni Fiore
University of Salzburg – Faculty of Law
Abstract: The essay deals with the italian particular case of abuse of right. The italian civil code
doesn’t know a specific norm and there isn’t a general norm that forbid this kind of abuse. The abuse
of law is only recognized like a general principle, it comes from the jurisprudential development and
it’s strictly connected to the concept of good faith: the first one is a function of the second one, It deals
with the pursued aim; the good faith is the guarantee to balancing adverse interests. They complement
each other: the violation’s criterion detector of good faith’s obligation is precisely the abuse of right.
Key words: Abuse of right, Good faith, General principle, Italian civil law.
1

INTRODUCTION: HISTORICAL PROFILES
In civil law jurisdictions the so called abuse of right is the exercise of a legal right only to cause
annoyance, harm or injury to another. This kind of definition in italian civil law isn’t provided from the
legislator; in the italian civil code there isn't a general norm which specifically forbid this kind of abuse.
The concept of abuse of right find its first theoretical formulations starting from the second half
of the nineteenth century, it derives from the encounter of liberal and social ideology.
The doctrine of the abuse of right originates in France by jurists and through jurisprudential
decisions. It was a reaction to the absoluteness of the principles that were proclaimed by the french
Revolution and because of the emerging of a new industrial society as opposed to the land ownership
of the first '800. The catholic ideology and the socialist one emerged; they were joined by the refusal
of a self-serving and individual point of view of the subjective right.
An evidence of such ideological substratum is present in the italian legal system too.
In the first italian civil code, issued in 1865, the legislator didn't one reference to the particular
case of abuse of right; the jurists too defined the abuse of right like a social phenomenon,one of those
phenomena that the law will never govern in all its applications that are unpredictable. They didn't
consider it like a real legal concept: it is a moral problem, it is an ethical evaluation, a mood but not a
legal category1.
In 1942 was issued the actual civil code. Even in this second code it has been absent the
expression of a general principle of abuse of right. In the preliminary draft of the code was included
the article 7: it should have been the general norm of the abuse of right; the text was “No one can
exercise their own right in conflict with the purpose for which that right it has been recognized”. The
legislator decided to not include this general clause to forbid the abuse of right in order to not
undermine the principle of legal certainty.
The codifiers had the concern to give excessive power to the judges at the expense of the
certainty of positive law2., also if a part of them considered the introduction of the abuse of right a
necessity to declare the superiority of the collectivity's interests3.
However, the legislator didn't overlook the question but he preferred to issue single and specific
norms4 instead of a closure one. In this way the italian civilian tradition distances itself from the german
1ROTONDI,

L'abuso del diritto, in Riv. dir. civ., 1923, pp 105 ff. SCIALOJA, Aemulatio, Enc. giur. it., I,
Milano 1892, now Studi giuridici, III Dirittto privato, Roma, 1932, pp. 216 ff.; COVIELLO, Manuale di
diritto civile italiano, I Parte generale, Milano, 1929, pp. 485 ff.
2 D'AMELIO (Abuso del diritto, in Nuovo Dig. it., I, Torino, 1937, pp. 48-50) disagreed with the
legislator; for this jurist the abuse of right is a general principle of the italian legal system; the codifiers
should had to include not only specific norms like the ban on emulative acts (art. 833 c.c.). This choice,
that prevaled, was in contrast with the tendence of the modern legislation of the other europeen states.
3 GIORGIANNI, L'abuso del diritto nella teoria della norma giuridica, Milano, 1963
4 Examples of ban on abuse of rights are: art. 833 c.c. emulative acts, art. 330 c.c. forfeiture of parental
responsability, art. 1015 c.c. abuse of usufruct's right, art. 1438 c.c. threat to claim a right. Some jurists
underlined seven forms of abuse of right: 1. abuse of subjective right; 2. abuse of juridical power; 3.
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and swiss one5
The principle of the abuse of right is the result of the studies of the jurists and the development
of case law made by judges (the so called “diritto vivente” of Corte di Cassazione).
This development draws the actual guidelines to establish four foundamental elements of the
abuse of right:
1.
the ownership of a subjective right;
2.
the possibility that the actual exercise of that right can be carried out
according to a plurality of non-predeterminated manner;
3.
the fact that the concrete exercise of that right is done with reprehensible
ways in comparison to a criterion of juridical and extrajuridical evaluation (these ways
are reprehensible although formally respectful of conferring frame of that right);
4.
the fact that occurs unjustified disproportion between the benefit of the right
holder and the sacrifice which is subject to the counterparty, due to such operating way.
However this complex principle and its nature were for a long time (and nowadays too) object of
debate between the italian jurists; in particular, may be recognized three important theories about the
abuse of right.
2

THE TELEOLOGICAL THEORY, INTERPRETATION AND SOCIAL FUNCTION OF THE
RIGHT
This theory comes from the french tradition: the abuse of right should be a deviation of the
exercise's conduct from the typical aim or the subjective right.
It's assumed the existence of an abstract interest that derives from the choice of the legislator:
it's the socially prevailing interest. This interest is the ratio that justifies a power: the deviation will be
considered in order to its divergence with the typical interest codified by the legislator 6.
It allows to conceive a difference between the “indicidual and concrete” interest pursued by the
right holder and the “objective and abstract” inrterest for which purpose the right is granted7.
The teleological theories use the image of the deviation of the real purpose by the typical one.
Other jurists affirm that it doesn't exist a right with an independent substance compared to the
lawfulness of the act8. The civil code's formula is the result of the legal classification of a fact; the fact
is the human conduct which has to be qualified. In this perspective the abusive act is phenomenon of
the irrelevance9: it isn't an act of the right's exercise because the exceeding of the limit puts the act
outside the scope of the rule which confers the power.
The abuse of right would be an interpretation phase: the unfairness criteria 10 (normality,
morality and teleological deviation) help the interpreter to define the contents of the right.
Interpreting means to assign meaning to the attributive source of the power; they should be
excluded from this interpretation the conducts that serve a different purpose from the typical interest:
they aren't acts of the right's exercise.
The two different positions are in agreement on the concept of the typical interest; however the
teleological theory assumes the demonstration of an other interest, the second one (the interpretation

abuse of trial; 4. abuse of de facto power (for ex. The economic power); 5. the abuse of liberty (for ex.
of private autonomy); 6. abuse of the interpretation of a subjective right; 7. abuse of legal forms. PINO,
L'abuso del diritto tra teoria e dogmatica (precauzioni per l'uso), in G. Maniaci (a cura di), Eguaglianza,
ragionevolezza, e logica giuridica, Milano, 2006 pp. 115 ff.
5 In german BGB infact, at the paragraph 226 is issued the so called Schikaneverbot, “The exercise
of a right is unlawful if its purpose is only to cause harm to another”.
6IRTI, Dal diritto civile al diritto agrario, Milano, 1962, p. 46 <<[...] the aim of the deed of exercise isn't
indifferent, it's a bound pursue to the respect of the right's purpose >>.
7IRTI, ibidem, p. 47; PINO, ibidem, p. 135; RESTIVO, Contributo ad una teoria dell'abuso del diritto,
Milano, 2007, pp. 112 ff. He considers the legal standard as hypothetical judgement; in this way the
subjective right is resolved in<<[...]one of the possible pose of the qualifying relationshipestablished
by that provision>>.
8SACCO, L'esercizio e l'abuso del diritto, Torino, 1950, p. 296
9SANTORO- PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1957; ORLANDI, Contro l'abuso
del diritto, in Riv. dir. civ., II, 2010; CASTRONOVO, Eclissi del diritto civile, Milano, 2015
10PINO, ibidem, p. 143 ff.
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theory) refers itself to a typical, objective and abstract interest11.
Last but not least, another part of the italian jurists supports the theory of atypycal offense.
They affirm that a conduct is allowed by a norm but it's forbidden for a prevailing principle: this
conducts would be atypical offenses and the abuse of law one kind of them12; whereas the principle's
scope prevails on the norm's one, a new rule arises in accordance with the principle, and this rule
forbids a conduct in the concrete situation13.
It can be seen that this theory is based on the relationship between the sources of law: it comes
to solving an antinomy between rationes legum14: the first one, expressed by the attributive rule of the
right; the second one, the prevailing principle among those are relevant in the case's solution.
This theory was critised for two reasons: the norms are deprived of power and utility; the
qualification of lawfulness/unlawfulness is entrusted to the principles. In this way the rules become
irrilevant15 and will be task of the judges not appliying the norms; but this method is, of course,
contradictory and illogical for the italian civil system16.
Moreover this method leads under the analogy17, and it's incoherent with the art. 12 of
preleggi18: in the case of the abuse, invoking the identity of ratio, it applies a disposition of a case that
is (at least at first sight) regulated (by the standard norm), but which - by looking at the ratio of the
provision - should be regulated by another norm (that prohibitive, then applied).
The interpreter seems to replace the legislator exactly in his fundamental task: choose which
rule is suitable for the particular case19.
The positions of the jurists are a lot and different about this complex theme; anotehr reason of
their disagreement comes from the connection to the notion of good faith.
3

THE ABUSE OF RIGHT AND THE GOOD FAITH
The concept of good faith comes from the art. 1175 c.c. (acting in accordance with fairness)
and art. 1375 c.c. (implementation in good faith, fair dealing).
The general principle of good faith has a particular task: it has to guarantee the congruence of
the consequences with the norm which allows a particular conduct. The concept of good faith that

11MÜLLER-

ERZBACH, L'abuso di diritto secondo la dottrina giuridica teleologica, in Riv. dir. comm.,
1950, vol. XLVIII, pp.1-7; RESTIVO, Contributo ad una teoria dell'abuso del diritto, idem, p. 117
<<discretions and powers […] shall refer to the achievement of the interest served by the legal system
and not to another interest>>.
12ATIENZA, RUIZ MANERO, Illeciti atipici: l'abuso del diritto, la frode della legge, lo sviamento del
potere, Madrid, 2000, p.27
13ATIENZA, RUIZ MANERO, Abuso del diritto e diritti fondamentali, in Velluzzi (a cura di), Abuso del
diritto. Teoria, storia e ambiti disciplinari, Pisa, 2012, p. 33
14ORLANDI, Abuso del diritto e teoria delle fonti, in Velluzzi, (a cura di), Abuso del diritto. Teoria, storia
e ambiti disciplinari, Pisa, 2012, p. 125
15 B. CELANO, Principi, regole, autorità. Considerazioni su M. Atienza, J. Ruiz Manero, Illeciti atipici,
in Europa e dir, priv., 3, 2006, p. 1078 <<[...]A behavior contrary to what is required or permitted by
the balance of the applicable principles to the case will be, for that reason, unlawful. If it is also contrary
to a rule, it may be qualified as a typical offense (but its illegality is not derived, precisely, from the
opposition to the rule). In contrast, behavior that is consistent with that required or permitted by the
applicable principles to the case will be, for that reason, legal; if it is also in accordance with a rule, it
will be a typical lawful; if it is contrary to it, it will be a case of atypical lawful. >>.
16 P. COMANDUCCI, Abuso del diritto e interpretazione giuridica, in Velluzzi (a cura di), idem, p. 30
<<[...]the theory of atypical offenses should be rejected because it would push the judges to decide,
in fact, depending on your personal inclinations and moral intuitions; because it also "allows them to,
or even oblige them from a moral standpoint to revise permanently, and potentially change, the
balance of the reasons carried out by the legislator at the time of issuing the law>>.
17 A. GENTILI, L’abuso del diritto come discorso, Milano, 2013, p. 177.
18 <<In applying the law can not be attributed to it other sense than the one made obvious by the
proper meaning of the words according to the connection of them, and the intention of the legislator.
If a dispute can not be decided by a specific provision, consideration shall be given to the provisions
governing such cases or similar materials; if the case remains a doubt, it is decided according to the
general principles of the legal state>>. This is the so called literally interpretation principle.
19A. GENTILI, L’abuso del diritto come discorso, ibidem, p. 177
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interest in this contest is the objective one, which the evaluation criterion of the conduct. The abuse
of right relates instead to the subjective profile; in this matterthe problem is the aim and not the
instrument.
An example of this difference can be found in the case of double alienation of a real estate
(sent. 79/1982 Cass.):the real estate's owner sold the property to two different buyers. The first one
registered his acquisition after the second; the second buyer used the instrument of the registration
in according to the law but he couldn't, because it was a right of the first one.
The conflict between the two buyers was solved by the Corte di Cassazione using the
distinction between the aim and the instrument: althoug the second buyer used a legal instrument, he
provoked an unjustified harm. In this case we can talk about the exercise of abuse of law because the
act of exercise objectively pursues a purpose (not worthy of preotection); this is another thing
compared to the one which the norm affects the recognition and protection of the right itself.Infact the
art. 2644 c.c.20, being directed to the protection of general interest to the certainty of traffic of certain
categories of goods, can not justify a conduct in itself illegal because directed to deprive a person of
a right already entered into its legal sphere21. It was disowned the operation of the maxim “qui iure
suo utitur neminem laedit”.
The enhancement of the general clause of good faith, which informs the entire contractual
matter and the obligation one, led the most recent case-law to expand an abuse of the law in these
areas. This purpose was explicity stated in another famous sentence of the Corte di Cassazione, the
so called Fiuggi's case22.
The town of Fiuggi granted to a company the management of water sources; they determined
that the fee was related to the selling price of water bottles. The concessionaire company managed
to mantain the price fix despite the inflation over time, taking care to sell the bottles to a subsidiary,
appointed to resell them at a higher price. This trick avoided the concessionaire to suffer increases in
the license fee. The connection with the abuse of the right was obvious: to the exception feci, sed iure
feci, opposed from the concessionaire company, could be replied by the grantor that their rights (the
right to freely set the selling price of mineral water) it had abused, since it had exercised them in a
detrimental manner to the interest of the contractual counterparty23.
This decision is very important because the case law recalls the good faith to extend the area
of the protection and two kinds of function of the good faith were distinguished: supplementary function
and evaluation function24. The first one is used for the extension of the judgment of liability for nonperformance and it identifies itself in the concept of good faith and fair dealing; the second function
denies effects to conducts that are deemed as unfair and it identifies itself in the subjective good faith
(the situation in which someone doesn't know of violate the rights of others, the latin “nescio”). These
are two functional profiles interchangeable for the logic of the remedies. In this way the italian case
law recognized the concept of the objective good faith as a principle25.
It's evident that the concept of good faith is strictly connected to the abuse of law; this
connection was recently underlined by the Corte di Cassazione in a case which corcened the tax
matter26. The judges of the court declared that the principles of good faith and abuse of rights

20

Effects of the registration. <<The acts set forth in the preceding article have no effect on third
parties who have in any way acquired rights on real estate according to a recorded document [2659]
or writing [2839] prior to the recording of the same acts [...]>>.
21
In italian legal system to establish an agreement between the transferor and the transferee is
enough to acquire the ownership and the public registerbhas only the function to guarantee the
certanty of the legal goods traffic, in according to the principle of consense).
22 Cass. 20/4/94 n. 3775, in Corr. Giur. 1994, p. 566, comment by F. Galgano, in Abuso del diritto,
l'arbitrario recesso ad nutum della banca, in Contr. e Impr., 1998 , p. 21.
23 Galgano,Abuso del diritto, ibidem, p. 22
24 A large part of the jurists are supporter of the evaluation function of the good faith; for all, NATOLI,
L’attuazione del rapporto obbligatorio, in Tratt. Cicu-Messineo, Milano, 1988, XVI
25 This principle, finally, is recognized in according to, for example the german law tradition or in line
with the DCFR (I.-1:103 Good faith and fair dealing. “Good faith and fair dealing” is a standard of
conduct characterised by honesty, openness and consideration for the interests of the other party to
the transaction or relationship in question”.
26
Sent. 20106/2009 Cass., the so called Renault's case; it concerns the case of withdrawal (ad
nutum); the counterparty claimed it had been used in an abusive manner in relation of artt. 1175 and
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complement each other; the good faith is a general rule that anchor the conduct of the parties, the
interpretation of the legal act of private autonomy and the necessity of correlation between the powers
and the purpose for which they are conferred. If the pursued aim isn't the allowed one, it will be abuse.
The criterion of objective good faith constitutes a tool for the judge finalized to the control of the
negotiating status, as a guarantee of balancing adverse interests. The judge therefore operates, by
interpreting in good faith, in view of the balance between those interests.
To have a power is not a sufficient condition to its legitimate use, the good faith preserves the
contractual relationship on a level of balance and correlation. The violation's detector criterion of good
faith's obligation is precisely the abuse of right. It must be distinguished the lawfulness from the
legitimacy27.
The good faith is the writ28 and the abuse of law is one of its function. The distorsion of the
pursued interest produces an abuse of right; the good faith is the assestment criterion 29. It's a
necessitas iuris, how the artt. 1175 and 1375 c.c. confirm. The abuse of right isn't a formal violation
but it's an altered use of formal pattern of the right to pursue further and different aims from those that
are set by the legislator. That's why the legal system doesn't provide protection to this abusive use of
power30.
4

CONCLUSIONS
Although in case law it emerges a tendency to use especially artt. 1175 and 1375 c.c. to
sanction such abusive conducts with the rules of fairness and good faith in mandatory and contractual
relationships, the interpretation discusses whether those rules can be considered specification of a
more general principle (the abuse of law, it would be an immanent principle and for this reason not
codified), or they are specific and sectorial norms whereby the exercise of the right is always legitimate
and it can't be cause of liability.
It leads to opposite solutions depending on which privileges the requirement of legal certainty
or the need to adapt a positive new values emerging in the collective consciousness (between these
, the principle of social solidarity at the art.2 of the italian Constitution and the social function of
property at the art. 42 Cost.). In order to the harmonisation of the law would be better to support this
second solution.
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ABUSE OF RIGHTS IN CYBERSPACE
Daniela Ježová
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Abstrakt: Tento príspevok sa zaoberá analýzou ochrany osobných údajov a možnosťou zneužitia
práv na internete a v kyberpriestore. V dnešnom svete je bežné poskytnúť osobné údaje na rôzne
webové stránky na internete a ich zneužitie v tejto oblasti je časté.
Kľúčové slová: Ochrana osobných údajov, reforma, internet
Abstract: The article deals with the analysis of data protection and the possibility of an abuse of rights
in Internet and cyberspace. In today's world it is common to provide personal information to various
web sites on the Internet and their abuse of rights in this area is common.
Key worlds: Data protection, reform, internet

1.

INTRODUCTION

The doctrine of Abuse of Rights, found in various guises in Civil Law jurisdictions, refers to
the concept that the malicious or antisocial exercise of otherwise legitimate rights can give rise to civil
liability. In general terms, the doctrine of abuse of rights provides ‘fault’ in the delictual sense. It may
be imposed upon a party who has exercised a right in a manner that has caused injury to another. At
least one of four conditions is required to invoke the doctrine: (1) the predominant motive for exercising
the right is to cause harm; (2) no serious or legitimate motive exists for exercising the right; (3) the
exercise of the right is against moral rules, good faith, or elementary fairness; or (4) the right is
exercised for a purpose other than that for which it was granted.1
This article deals with the Abuse of rights in Cyberspace. Cyberspace is may be defined as
the notional environment in which communication over computer networks occurs. 2 Or the online
world of computer networks and especially the Internet.3 I will focus on European Union Cyberspace
and the general Union rights in Cyberspace. Our world now is getting more digitalized and the
technology and internet are part of our daily lives. With this development a legal issues arises which
needs to be discussed and legalized. One of the priorities of the European Union is to create unify
digital market and the goal is to expand freedoms associated with the EU single market to the digital
world, thereby promoting growth and employment in the EU. Following the Lisbon Strategy 4, the EU
2020 Strategy5 has introduced the Digital Agenda for Europe as one of the seven flagship initiatives,
while recognizing the key role of the use of information and communication technology, to succeed in
its efforts in 2020.
The importance of the technology in today’s world was also highlighted by the UN Human
Right Council which adopted in June 2016 the resolution for the “promotion, protection and enjoyment
of human rights on the internet”.6 The resolution states the importance of applying a comprehensive
human rights-based approach when providing and expanding access to the internet and for the
1

https://definitions.uslegal.com/a/abuse-of-rights/ (15.03.2017)
Available on https://www.article19.org/data/files/Internet_Statement_Adopted.pdf (21.3.2017)
3 https://www.merriam-webster.com/dictionary/cyberspace (15.03.2017)
4 The aim of the Lisbon Strategy was to make the EU “the most competitive and dynamic knowledgebased economy in the world, capable of continuous economic growth with more and better jobs and
greater social cohesion."
5 Europe 2020 - A strategy for securing of a smart, sustainable and inclusive growth (COM (2010)
2020)
6
A/HRC/32/L.20 – dostupné na https://www.article19.org/data/files/Internet_Statement_Adopted.pdf
(15.03.2017)
2
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internet to be open, accessible and nurtured. From impunity for the killings of bloggers to laws
criminalising legitimate dissent on social media, basic human rights principles are being disregarded
to impose greater controls over the information we see and share online. Governments must now act
on the international commitments in this resolution to protect freedom of expression and other human
rights online, at all times. According to the resolution the exercise of human rights, in particular the
right to freedom of expression, on the Internet is an issue of increasing interest and importance as the
rapid pace of technological development enables individuals all over the world to use new information
and communication technologies. The importance of building confidence and trust in the Internet, not
least with regard to freedom of expression, privacy and other human rights so that the potential of the
Internet as, inter alia, an enabler for development and innovation can be realized, with full cooperation
between governments, civil society, the private sector, the technical community and academia.
Privacy online is important for the realization of the right to freedom of expression and to hold opinions
without interference, and the right to freedom of peaceful assembly and association. Access to
information on the Internet facilitates vast opportunities for affordable and inclusive education globally,
thereby being an important tool to facilitate the promotion of the right to education, while underlining
the need to address digital literacy and the digital divide, as it affects the enjoyment of the right to
education.
The resolution affirms that the same rights that people have offline must also be protected
online, in particular freedom of expression, which is applicable regardless of frontiers and through any
media of one’s choice, in accordance with articles 19 of the Universal Declaration of Human Rights
and the International Covenant on Civil and Political Rights. The resolution recognizes the global and
open nature of the Internet as a driving force in accelerating progress towards development in its
various forms, including in achieving the Sustainable Development Goals. Resolution affirms also the
importance of applying a comprehensive human rights-based approach in providing and in expanding
access to Internet and requests all States to make efforts to bridge the many forms of digital divides.
Resolution calls upon all States to address security concerns on the Internet in accordance with their
international human rights obligations to ensure protection of freedom of expression, freedom of
association, privacy and other human rights online, including through national democratic, transparent
institutions, based on the rule of law, in a way that ensures freedom and security on the Internet so
that it can continue to be a vibrant force that generates economic, social and cultural development.
Resolution condemns unequivocally all human rights violations and abuses, such as torture,
extrajudicial killings, enforced disappearances and arbitrary detention, expulsion, intimidation and
harassment, as well as gender based violence, committed against persons for exercising their human
rights and fundamental freedoms on the Internet, and calls on all States to ensure accountability in
this regard. Resolution condemns unequivocally measures to intentionally prevent or disrupt access
to or dissemination of information online in violation of international human rights law and calls on all
States to refrain from and cease such measures. UN decides to continue its consideration of the
promotion, protection and enjoyment of human rights, including the right to freedom of expression, on
the Internet and other information and communication technology, as well as of how the Internet can
be an important tool for fostering citizen and civil society participation, for the realization of
development in every community and for exercising human rights, in accordance with its programme
of work.7
In the European Union the importance of the protection of Personal Data in Cyberspace is
highlighted by the existing reform of the legal rules for the Data protection. The adoption of the reform
package is a milestone in bringing a wide range of cyber security related to the implementation for the
EU Member States and the private sector. The package aims to unify the legislation of personal data
protection in the EU Member States with a focus on improving the rights of data subjects as well as
simplification of the rules of processing of personal data for controllers doing business in the European
Union. The unified and current data protection legislation is essential to guarantee the fundamental
rights of individuals to protection of their personal data, support the development of the digital
economy and reengineering the fight against transnational crime and terrorism. One of the main
reasons for the effort to reform the personal data protection is evolving cyberspace and the journey

7

See UN resolution 32/13 adopted orally Adopted as orally revised without a vote, 43rd meeting, 1
July 2016, A/HRC/32/L.20 available also https://documents-ddsny.un.org/doc/UNDOC/LTD/G16/131/89/PDF/G1613189.pdf?OpenElement (whole paragraph
quoted from the resolution)
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of personal data in cyberspace. The stated is supported also by the objective of the reform - to
strengthen the right to privacy in the online environment and to promote the digital economy of Europe.
Reform package for data protection has been designed primarily as a means of strengthening the
rights to protect a privacy by online security ensuring that people are better informed about their rights
and more check their information.
2.

DATA PROTECTION IN EU

The reform package includes two enactments namely:
Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council 8 (hereinafter
referred to as "General Personal Data Protection Regulation" or "Regulation") and
Directive (EU) 2016/680 of the European Parliament and of the Council9 (hereinafter referred
to as "Directive on personal data protection in the field of justice and the judiciary" or the "Directive").
The new legal basis specified in Article 16 of Treaty on the Functioning of the European
Union (TFEU) and the fact that in Article 8 of the Charter of Fundamental Rights10, the right to privacy
is accepted as a separate right as well as in its Article 7 the right to respect for private and family life
is accepted as a separate right, full call and support a comprehensive approach to data protection in
all areas where personal data are processed.
Effective European and international regime for data protection is an essential foundation for
cross-border flow of personal data and the current differences in the legislation on data protection and
in their enforcement affect data protection and personal liberties, legal certainty and clarity in
contractual relations, the development of e-shop and e-business, the consumer´s confidence in the
system, cross border transactions, the global economy and the single European market and in this
context the exchange of information is important when it allows and ensures public security at national
and international level.
General Data Protection Regulation was adopted on 27.04.2016 and will apply from
25.05.2018. This uniform legislation at level of European Union replaces the current divergent national
legislation of the Member States of the Union. This new regulation provides the citizens with bigger
control over their private information in a world of digitizing and smartphones, social media and
networking, internet banking and so on. The regulation also provides companies with clear legal clarity
by creating a unified legal framework throughout the EU. The new legislation promotes confidence,
legal certainty and fair competition.
Regulation is primarily aimed at strengthening the rights of natural persons to the protection
of their personal data and at decrease of administrative burden associated with their protection.
Another of the aims of the new legislation is to facilitate the free flow of personal data in the area of
digital single market, which has greatly relieve multinational companies from administrative burdens
related to ensuring compliance with the laws of the various European countries. Regulation should
have a positive impact on increasing legal certainty for consumers and improve competition in the
European Union.
The regulation aims to ensure a consistent level of protection for natural persons throughout
the Union and to avoid disparities, which are an obstacle to the free movement of personal data within
the internal market.

8

Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the
protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement
of such data and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation), L 119/1
9 Directive (EU) 2016/680 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the
protection of natural persons with regard to the processing of personal data by competent authorities
for the purposes of the prevention, investigation, detection or prosecution of criminal offences or the
execution of criminal penalties, and on the free movement of such data, and repealing Council
Framework Decision 2008/977/JHA, L 119/89
10 1. Everyone has the right to the protection of personal data concerning him or her. 2. Such data
must be processed fairly for specified purposes and on the basis of the consent of the person
concerned or some other legitimate basis laid down by law. Everyone has the right of access to data
which has been collected concerning him or her, and the right to have it rectified. 3. Compliance with
these rules shall be subject to control by an independent authority.
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Personal data are defined in the Regulation as any information relating to an identified or
identifiable natural person (‘data subject’); an identifiable natural person is one who can be identified,
directly or indirectly, in particular by reference to an identifier such as a name, an identification number,
location data, an online identifier or to one or more factors specific to the physical, physiological,
genetic, mental, economic, cultural or social identity of that natural person. For example, online
identifier such as the IP address of the natural person can be understood under this term. This is an
expansion of the definition of personal data in order to ensure the protection of any identifiable natural
person.
Principles relating to processing of personal data are: lawfulness, fairness and transparency;
accuracy; purpose limitation; storage limitation; data minimisation; integrity and confidentiality. I do
not deal with the principles in this article.
The regulation provided a definition of the rights which should be followed and secured in
the cyberspace.
The right to be informed includes the obligation to provide "fair processing of information",
typically through a notice on the protection of personal data. It emphasizes the need for transparency
over how you use personal data.
Right of access to personal data is based on the right to obtain confirmation from the
controller of whether personal data are processed relating to it and, if yes, it has the right to have
access to this personal data and defined information.
Right to rectification of personal data if these data are inaccurate or right to incomplete
personal data completed.
Right to erasure (‘right to be forgotten’) is based on the principle of allowing a person to
apply for erasure and removal of personal data and those where there is no reason for their further
processing. Anyone can request to have his personal data erased unless the personal data are no
longer necessary in relation to the purposes for which they were collected or the person does not want
the data were further processed, withdraw their consent and there is no other legal basis or legitimate
reason for their processing and preservation. In practice this means for example that if someone asked
for an internet company to delete their personal data, the company is obliged to refer the request to
other companies who have received these personal data. This right has long been discussed in terms
of the real technological possibilities of the complete deletion of personal data. The regulation defines
the obligation of the controller to erase the personal data, taking account of available technology and
the cost of implementation, shall take reasonable steps, including technical measures, to inform
controllers which are processing the personal data that the data subject has requested the erasure by
such controllers of any links to, or copy or replication of, those personal data.
Right to restriction of processing is the obligation to restrict another processing of the data
but it is not the obligation to erase the existing data. Thus, the controller may retain too much data to
make sure that the limitation of processing in the future will be secure.
Right to personal data portability to another service provider means that „the data subject
shall have the right to receive the personal data concerning him or her, which he or she has provided
to a controller, in a structured, commonly used and machine-readable format and have the right to
transmit those data to another controller without hindrance from the controller to which the personal
data have been provided.“11 Data subjects should be allowed to replace the service provider, including
the transfer of their personal data directly from one controller to another, if it is technically feasible and
without any loss of data (such as contacts or previous e-mails) and need for their re-entry.
Profiling means any form of automated processing of personal data consisting of the use of
personal data to evaluate certain personal aspects relating to a natural person, in particular to analyse
or predict aspects concerning that natural person's performance at work, economic situation, health,
personal preferences, interests, reliability, behaviour, location or movements. The data subject shall
have the right not to be subject to a decision based solely on automated processing, including profiling,
which produces legal effects concerning him or her or similarly significantly affects him or her. The
new rules of Regulation restrict the use of profiling without the prior consent of the data subject. By
profiling there must be no discrimination against a person whose data are processed.
The right to know about the personal data breach. The data subject has the right to be
informed that there was a threat of the security of their personal data. Notification of a personal data
breach to the supervisory authority is laid down in Article 33 of the Regulation, which states in sections

11

Article 20 Section 1 of General Data Protection Regulation
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1 and 2: „In the case of a personal data breach, the controller shall without undue delay and, where
feasible, not later than 72 hours after having become aware of it, notify the personal data breach to
the supervisory authority competent in accordance with Article 55, unless the personal data breach is
unlikely to result in a risk to the rights and freedoms of natural persons. Where the notification to the
supervisory authority is not made within 72 hours, it shall be accompanied by reasons for the delay.
The processor shall notify the controller without undue delay after becoming aware of a personal data
breach.“12 The controller shall document any personal data breaches, comprising the facts relating to
the personal data breach, its effects and the remedial action taken. That documentation shall enable
the supervisory authority to verify compliance with this Article.
Specific protection for children and the conditions relating to the consent of the child as
defined in Article 8 Section 1 of Regulation: „Where point (a) of Article 6(1) applies, in relation to the
offer of information society services directly to a child, the processing of the personal data of a child
shall be lawful where the child is at least 16 years old. Where the child is below the age of 16 years,
such processing shall be lawful only if and to the extent that consent is given or authorised by the
holder of parental responsibility over the child. Member States may provide by law for a lower age for
those purposes provided that such lower age is not below 13 years.“13 This means that children under
a certain age will need the consent of a parent or other legal representative that they can for example
set up accounts on various social networks like Facebook, Instagram, whereby fixing an age limit is
left to the will of the legislators of the Member States in the range of age from 13 to 16 years. In this
way it is ensured that the states could keep their current legislation on the consent of the legal
representative. The aim of legislation is to protect children from sharing their own personal data
without the awareness of the consequences of such action. It should be noted that the aim is not to
restrict children from receiving information obtained through the Internet.

3.

EUROPEAN COURT FOR HUMAN RIGHTS AND THE INTERNET

Personal data are the most sensitive data on the internet which need a special protection
and attention. Council of Europe Convention of 1981 defines the personal data as any information
relating to an identified or identifiable individual. The protection and retention of personal data clearly
falls within the scope of private life as protected by Article 8 of the Convention.14
The European Court for Human rights already stated that the protection of personal data is
of fundamental importance to a person’s enjoyment of his right to respect for private and family life. 15
Private life includes the privacy of communications, which covers the security and privacy of
mail, telephone, e-mail and other forms of communication; and informational privacy, including online
information - case Copland v. the United Kingdom16. Case Copland was specific case of the employee
seeking its rights against the monitoring of the employer during the working hours. The monitoring
involved the analysis of the telephone bills (including the numbers, length of calls, and received
numbers of calls), internet usage monitoring, (including websites visited, times and dates of the visit),
e-mail at work monitoring (including e-mail addresses). No policy was issued at the employer
regarding the monitoring. Already from the previous ECHR cases it is known that the phone calls from
work should be protected under Art. 817 and also this rule should also apply for the e-mails and for the
information of personal internet usage. The employer did not provide any warning that the calls, emails and internet usage are monitored. Accordingly, the Court considered that the collection and

12

Article 33 Sections 1 and 2 of General Data Protection Regulation
Article 8 Section 1 of General Data Protection Regulation
14 Article 8: 1. Everyone has the right to respect for his private and family life, his home and his
correspondence. 2. There shall be no interference by a public authority with the exercise of this right
except such as is in accordance with the law and is necessary in a democratic society in the interests
of national security, public safety or the economic well-being of the country, for the prevention of
disorder or crime, for the protection of health or morals, or for the protection of the rights and freedoms
of others.
15 Case S. and Marper v. the United Kingdom [GC], nos. 30562/04 and 30566/04, § 41, 4 December
2008
16
Case Copland v. the United Kingdom, no. 62617/00, ECHR 2007-I, 3.April 2007
17 See case Amann v. Switzerland [GC], no. 27798/95, § 43, ECHR 2000-II
13
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storage of personal information relating to the applicant's telephone, as well as to her e-mail and
internet usage, without her knowledge, amounted to an interference with her right to respect for her
private life and correspondence within the meaning of Article 8. The ECHR found that, even if the
telephone monitoring was limited to "the date and length of telephone conversations" and "the
numbers dialled," the monitoring still gave rise to a cause of action under Article 8. Monitoring did not
have to involve the content of the communications to be actionable, although the ECHR noted this
could be relevant in calculating damages.
Consent has proved problematic as a basis for processing. The company must ensure that
an employee's consent is "freely given" and capable of being revoked. If consent does not work or is
not available, employers must rely on necessity. Only three types of necessity are possible.
Processing may be necessary for the employer to perform its contractual obligations vis-Ã -vis an
employee (e.g., processing an employee's salary data). Processing may also be necessary to protect
an employee's vital interests (e.g., to protect the employee against particular hazards at the
workplace).
Copland's reliance on, and application of, Article 8 of the Convention to employer monitoring
of telephone calls and e-mails but not their content is an extension of European workplace privacy
law. Employers intending to monitor communications should set up formal email, internet and
telephone policies, ensuring that employees are expressly informed if their privacy is not guaranteed.
Any monitoring which takes place should be based on genuine business reasons and should be fair
and legal. It is also important that any such policies are clear and consistently applied, so that staff
know exactly what private use is permitted. In the case of Long and Others v SP Dataserve Ltd
employees were dismissed for misusing the company computer system by sending and receiving an
excessive number of personal emails. The employer’s internet policy allowed “limited and reasonable”
personal use but different managers disagreed as to what this meant and it had never been enforced
before. The employees successfully argued that the policy was not clear and that they had no reason
to believe they were doing anything wrong. The Court also highlighted that each processing action
(collection, storage and transmission amounts to a separate interference (case Peck v. United
Kingdom – 2003, App. No. 44647/98, 59, Weber and Savaria v. Germany – 2006, App. No. 54934/00
(79)).
“Interference with the rights enshrined in Article 8(1) ECHR have to be justified under Article
8(2) of that provision. They need to be in accordance with the law, have a legitimate aim and they
must be necessary in a democratic society. In cited case Weber and Savaria v. Germany the ECHR
that the meaning of the word “accordance with the law” is as follows: there conditions are satisfied: 1.
The impugned measure must have some basis in domestic law, 2. The domestic law must be
compatible with the rule of law and accessible to the person concerned, 3. The person affected must
be able to foresee the consequences of the domestic law for him.”18
“In many expansive judgment (such as Copland) the ECHR applies a broad definition of the
notion of private life in Art. 8 ECHR, extending it far beyond the walls of the private house and the
intimate sphere. In this view “private life” embraces development of international relationships and
protects not only the domestic sphere but also data relating to certain facts occurred in the public
sphere (case Peck v. United Kingdom). The ECHR has even gone so far to recognise privacy
protection to recognise privacy protection regulation.19
On the one hand, monitoring the employee's business e-mail account to verify his
performance at work is considered as a legitimate purpose of the employer. 20 Knowing the
professional interactions of his employees is a valid interest since, for instance, the writing of private
e-mails during work time may indicate that little attention is paid to work-related activities. The
collection of data such as the senders' or recipients' address, the subject heading, date and volume,
as well as the content represent suitable instruments to reveal a misuse or at least give an initial
indication for misuse. On the other hand, the interests of the employee need to be taken into account

18

Oster, J.: European and International Media Law, Cambridge University Press, 2017, Cambridge,
s. 320
19 Ed. Gutwirt, S, Poullet, Y, de Hert, P, Terwangne, C, Nouwt, S.: Reinventing Data Protection?,
Springer, 2009, s. 16
20 Halford v. The United Kingdom [1997] ECHR 20605/92, recital 48,
http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/1997/32.html ; Kuner, 2007, recital 5.68; Mitrou/Karyda, 2005,
p. 170.
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as well. When monitoring the employee's business e-mail account, jurisprudence has developed
certain categories to balance the different interests at stake. Firstly it has to be differentiated between
traffic and content data since it is assumed that they show a different level of privacy relevance, which
has to be considered and analysed. Secondly, it needs to be distinguished between employers
prohibiting and employers allowing the private use of the business e-mail accounts. In the latter case,
the employee has a higher expectation of privacy. 21 Even though these data provide personal
information about the employee, for instance, about his localization or his contacts, 22 recent ECtHR
case law indicates that monitoring of traffic data is lawful.23. If the private use of the business account
is forbidden, the employer proceeds on the assumption that the employee's business account does
not entail privacy related e-mails.
4.

CONCLUSION
There is no doubt that the challenges and demands that are placed on data protection and
privacy of individuals will increase exponentially under the further development of technology.
Therefore, it should be noted that, as the development of digitization and informatization of society
will not be stopped, strives to improve the systems of protection of human dignity will also not be
completed.
Rights executed online in cyberspace should be specially protected due to their special
nature and special execution. The abuse of those rights is more often outside one state and more
stated are included in the abuse. There is a role of the international institutions to provide a legal
framework of the rights executed online. In this article we have dealt with 3 international institutions –
United Nation, European Union and Council of Europe. All those institutions highlight the importance
of the data protection in cyberspace and Internet. Data protection online is more important than offline
as far in online word a person always leave a line behind only by using his IP address.
The digital development is very fast and the legal framework need to react. Otherwise the
Abuse of rights in Internet will not be stopped.
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Abstract: The article deals with the protection of individual rights of pregnant widow nascitur
with respect to reservation of property rights by curator ventris.
Abstrakt: Autorka sa v článku venuje "strážcovi lona" a rezervácii majetkových práv v zmysle ochrany
subjektívnych práv tehotnej vdovy a nascitura.
Key words: curatela, curatorship, nasciturus, widowship, protection.
Kľúčové slová: kurátor, kuratela, nasciturus, vdova, ochrana subjektívnych práv.
Abstrakt: Základným predpokladom efektívneho nakladania s verejnými zdrojmi pri nákupe tovarov
a služieb, je fungovanie férového súťažného prostredia. Slovenská platná právna úprava predpokladá
realizovanie nákupov tovarov a služieb v prípade subjektov financovaných z verejných zdrojov,
formou verejného obstarávania. Článok ponúka pohľad na riziká, formy a dopady zneužitia účasti
podnikov na súťaži pri verejnom obstarávaní. Pri vypracovaní autor analyzoval príslušné právne
predpisy týkajúce sa verejného obstarávania a súťažných pravidiel, ako aj rozhodnutia súťažných
autorít týkajúce sa zneužitia účasti vo verejnom obstarávaní s cieľom získať neoprávnený prospech.
Cieľom článku je ponúknuť ucelený pohľad najmä na problematiku bid riggingu, jeho formy,
odhaľovanie, sankcionovanie. V závere autor syntetizuje výsledky výskumu do zhodnotenia
dostatočnosti právnej úpravy a úvah de lege ferenda.
Kľúčové slová: verejné obstarávanie, kartelová dohoda, bid rigging, hospodárska súťaž
Abstract: Operation of the fair competition environment is a prerequisite for the effective management
of the public sources used for the purchase of goods and services. According Slovak applicable
legislation, purchase of the goods and services by subjects financed from public sources requires
realization in form of public procurement. The article offers a view on risks, forms a and impacts of the
abuse of participation of undertakings in public procurement competition. During the elaboration of
this article, author analysed the relevant legislation relating to public procurement and the decisions
of the competition authorities relating to abuse of competition in public procurement leading towards
to gain of unfair profit. The aim of the article is to provide a comprehensive view especially on the bid
rigging, its forms, detection and punishment. In conclusion, author analyses her research findings to
the assessment of the adequacy of the legislation and considerations of de lege ferenda proposals.
Key words: public procurement, cartel agreement, bid rigging, competition
1

INTRODUCTION
The legal framework on public procurement in Slovakia is set in Act No. 343/2015 Col. on
public procurement and on amendment of some other acts (hereinafter “Act PP”). This act is the result
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of transposition of three new (2014) EU public procurement directives1, whose aim is to have the
market of public procurements transparent and wide open to all European suppliers 2,3.
Public procurement is the market-based instrument ensuring the most efficient use of public
funds. The goal of the public procurement is the acquisition of works, supplies or services by
contracting authorities4, paid by public sources. These acquisitions should be realized in the best
quality and the best price at the same time, so the contracting authority obtains best value for paid
money. A fair competition amongst the tendering suppliers is the essential precondition for above
mentioned goal.
A fair competition environment during the public procurement is legally guaranteed from two
sides:
(1) The public procurement legislation. The Act PP forbids contacting authority to realize
the public procurement with the intention to breach the competition by unjustified benefit or handicap
of some tendering suppliers.5
(2) The competition legislation. The Treaty on Functioning of the European Union
(hereinafter “TFEU”) forbids undertakings from agreements, concerted practices and decisions by
associations of undertakings, which may affect trade between Member States and which have as their
object or effect the prevention, restriction or distortion of competition within the internal market6,7.
The Slovak Act on Protection of Competition8 (hereinafter “Act PC”) in section 4 expressively
forbids an agreement restricting the competition that involves signs of collusive behaviour as a result
of which undertakings coordinate their behaviour, especially in the process of public procurement.
These rules are clear. But during the public procurement we must deal with the guaranteed
possibility of the tendering suppliers to establish a consortium for tender and at the same time, with
the general ban for agreements between the undertakings competing to each other. According to a
Section 37 (1) Act PP public procurement is available for association of suppliers. The Act PP then in
Section 37 (2) expressively stipulates, that contracting authority is entitled to require an establishment
of special form of such association - consortium9. By establishing the consortium between the

1

Directive 2014/24/EU of the European Parliament and of Council of 26 February 2014 on public
procurement and repealing Directive 2004/18/EC, Directive 2014/25/EU of the European Parliament
and of the Council of 26 February 2014 on procurement by entities operating in the water,
energy, transport and postal services sectors and repealing Directive 2004/17/EC, Directive
2014/23/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the award
of concession contracts
2 This goal is achieved mostly by publication of a contract notice at
3 For the purposes of this article „supplier“ means also undertaking within the meaning of Article 101
of the TFEU, bidder or entrepreneur wishing to participate in tender.
4 Directive 2014/24/EU provides in Article 2 definition of “contracting authority” as the State, regional
or local authorities, bodies governed by public law or associations formed by one or more such
authorities or more such bodies governed by public law.
5 § 10 sect. 3 of the Act PP
6 Article 101 of TFEU
7 As public procurement is open for all entrepreneurs within the EU, there exists a potential impact on
trade between the Member States. The assessment of the appreciable effect of the trade between
Member States is set in Commission Notice No. 2004/C 101/07: Guidelines on the effect on trade
concept contained in Article 81 and 82 of the Treaty, which stipulates that hard-core cartels (i.e.
collusion in public procurement) are always capable to restrict the Competition. Therefore, the TFEU
is applicable aside the national Act No. 136/2001 Col. on Protection of Competition and on
Amendments and Supplements to Act of the Slovak National Council No. 347/1990 Coll. on
Organisation of Ministries and Other Central Bodies of State Administration of the Slovak Republic as
amended (hereinafter “Act PC”).
8 Act No. 136/2001 Col. on Protection Competition and on Amendments and Supplements to Act of
the Slovak National Council No. 347/1990 Col. on Organization of Ministries and Other Central Bodies
of State Administration of the Slovak Republic as amended
9 Consortium is legally established in Act No. 40/1964 Col. - Civil Code. According the Section 829 of
Civil Code a few persons may associate to jointly contribute to the achievement of the agreed purpose.
Such association does not have legal capacity.
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normally competing, but now alongside tendering suppliers, there comes an opportunity for abuse of
law.
The abuse exists, if the suppliers associated in consortium used practices, which are likely to
affect the structure of a market, where the competition due to the existence of this consortium, has
already been weakened and which through recourse to methods different from those governing
normal competition in works, supplies or services based on suppliers´ performance, have the effect
of the hindering the maintenance of the level of competition still existing on the market10.
The typical practice of tendering suppliers in public procurement, through which they abuse
the competition is a collusive tendering or bid rigging. Abuse of competition in public procurement
through bid rigging causes considerable damage to the economy and contracting authority. If the
tendering suppliers make an anticompetitive agreement, the nature and sense of public procurement
is lost. The negative effect of such agreements is reflected mostly in artificial rise in prices 11, inefficient
use of public funds12 and negative impact on the business environment.
2

BID RIGGING
Bid rigging occurs when tendering suppliers, that would otherwise be expected to compete,
secretly conspire to raise prices or lower the quality of works, goods or services for contracting
authority who wishes to acquire products or services through a bidding process (tender). In order to
implement a successful collusive agreement, these suppliers must agree on a common course of
action for implementing the agreement, monitor whether other firms are abiding by the agreement and
establish a way to punish undertakings that cheat on the agreement. If the market is cartelized for a
long-time period, unfair profit for cartelised suppliers is higher. Bid rigging conspiracies can take many
forms, all of which imped the effort of contracting authority to obtain best value for the lowest price. In
this article, we refer to the forms of bid rigging, as they were identified in OECD´s Guidelines for
Fighting Bid rigging in Public Procurement13.
2.1
Cover bidding. It is the most frequent practice. Cover bidding is designed to give the
appearance of genuine competition. It occurs when tendering suppliers agree to submit a bid that
involve at least one of the following: (1) a competitor agrees to submit a bid that is higher than the bid
of the designated winner, (2) a competitor submits a bid that is known to be too high to be accepted,
or (3) a competitor submits a bid that contains special terms that are known to be unacceptable to the
contracting authority.
Cover bidding can be demonstrated on case Výstavba diaľnice14. In this case, the
contracting authority Slovenská správa ciest procured in 2006 works on construction of highway
“Diaľnica D1 Mengusovce-Jánovce, section 0,00 – 8,00 km”. Despite the fact, that tender materials
were taken by 29 potential suppliers, at the deadline there were only 3 bids submitted (by one
individual supplier – Mota Engil15 and two consortiums – Združenie Mengusovce 1 and Konzorcium

See the definition of „abuse“ also in case 85/76, Hoffman-La Roche & Co AG v. Commission para.
91 or case 322/81, NV Nederlandsche Banden-Industrie Michelin v. Commission /1983/, para. 70.
11 Slovak Antimonopoly office in its document: “Kartelové dohody vo verejnom obstarávaní“ declares,
that due to the existence of cartel agreement in public procurement, prices of procuring goods
increase more
than
30%
from
its
normal (competitive)
level.
Available
at:
http://www.internationalcompetitionnetwork.org/uploads/cartel%20wg/awareness/srkartelove%20do
hody%20vo%20vo.pdf p.6
12 Inefficient use of public fund causes the lack of funding for other project financed by public funds.
These losses are finally paid by all tax payers.
13 OECD: „Guidelines for Fighting Bid Rigging in Public Procurement“./2009/ Available at:
https://www.oecd.org/competition/cartels/42851044.pdf
14 Judgement of Supreme Court of Slovak republic No. 5Sžh/2/2015 of 2nd of November 2016 in case
Doprastav, a.s., STRABAG, a.s., MOTA - ENGIL, NEGENHARIE E CONSTRUCAO, S.A., Skanska,
a.s., BETAMONT, a.s. and Inžinierske stavby, a.s. v. Protimonopolný úrad SR.
15 Portuguese company MOTA - ENGIL, NEGENHARIE E CONSTRUCAO, S.A.
10
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JV – IS-Skanska16). As all three bids showed an extraordinary constant numerous data (indexes) 17.
Therefore, the contracting authority due to a suspicion of existence of a cartel, had withdrawn the
tender and notified the Antimonopoly Office of Slovak republic (hereinafter “Competition authority”),
who started procedure on breaching the Article 81 of the TEC (now Article 101 of the TFEU) and
Section 4 of the Act PC in the form of price agreement. Competition authority couldn’t prove directly
the existence of cartel agreement between bidding suppliers. But it proved, that they at least
communicated at relevant time-period, what enabled them to agree their operation in this tender.
Competition authority then proved, that similarity of prices as was detected in these tender bids cannot
be objectively justified and cannot be the result of an independent competitive behaviour of bidding
suppliers. The result was that there necessarily must exist an (forbidden) agreement between bidding
suppliers.
2.2
Bid rotation. In bid rotation schemes, all conspiring suppliers submit bids but take turns
being the winning bidder. The terms of rotation may vary, for example, bidding suppliers may take
turns on contracts according the size of contract, allocating equal amounts to each conspirator or
allocating volumes that correspond to the size of each conspirator company.
Bid rotation (and other forms of bid rigging) was identified in case Marine Hoses18.
Commission proved, that in marine hoses market exists a long-time (19 years) cartel between six
suppliers19. The investigation of the Commission uncovered evidence showing that these suppliers
participated during the relevant period in anticompetitive arrangements which consisted of allocating
tenders; fixing prices; fixing quotas; fixing sales conditions; geographic market sharing; exchanging
sensitive information on prices, sales volumes and procurement tenders. At least since 1986 members
of this cartel ran a scheme to allocate among themselves the tenders issued by their customers. Under
the scheme, a member of the cartel who obtained a customer inquiry would report it to the cartel
coordinator, who would in turn allocate the customer to a ‘champion’, which means the cartel member
who was supposed to win the tender. In order to ensure that the tender was allocated to the ‘champion’
in the tendering procedure, the cartel members adopted a reference price list and agreed on the prices
that each of them should quote so that all bids would be above the price quoted by the champion.
Moreover, evidence shows that the cartel members agreed to several measures to facilitate this
process. They agreed to reference prices, quotas and sales conditions as well as a system of penalties
to compensate cartel members who lost a tender which the cartel had allocated to them but which
was won by other cartel members.
2.3
Bid suppression. In bid suppression schemes, one or more competing suppliers who
otherwise be expected to bid, or who have previously bid, agree to refrain from bidding or withdraw a
previously submitted bid so that the designating winning supplier´s bid will be accepted20.
Such cartel was detected by Commission in case Elevators and Escalators21. In this case
conspiring suppliers22 participated in four separate but related single and continuous infringement of

Združenie Mengusovce 1 = STRABAG, a.s., Doprastav, a.s. and BETAMONT, a.s. and Konzorcium
JV – IS-Skanska = Skanska DS, a.s., Skanska BS, a.s. and Inžinierske stavby, a.s.
17 Analyse of the prices of all 880 to be-purchased items proved, that submitted price offers contain
groups of items with the completely identical indexes, and at the same time the indexes of all of unit
prices showed only minimal differences.
18 Case COMP/39.406 — Marine Hoses, 2009/C 168/05
19 Bridgestone Corporation and Bridgestone Industrial Ltd; Yokohama Rubber Company Limited;
Dunlop Oil & Marine Limited, ContiTech AG and Continental AG; Trelleborg Industrie SAS and
Trelleborg AB; Parker ITR Srl and Parker Hannifin Corporation; Manuli Rubber Industries SpA.
20 The United States Department of Justice: „Price Fixing, Bid Rigging, and Market Allocation
Schemes: What They Are and What to Look For“, An Antitrust Primer, 2015. Available at:
https://www.justice.gov/atr/price-fixing-bid-rigging-and-market-allocation-schemes
21 Case COMP/E-1/38.823 — Elevators and Escalators, 2008/C 75/10.
22 KONE Belgium SA, KONE GmbH, KONE Luxembourg SARL, KONE BV Liften en Roltrappen,
KONE Corporation; Mitsubishi Elevator Europe BV, NV OTIS SA, Otis GmbH & Co. OHG, General
Technic-Otis SARL, General Technic SARL, Otis BV, Otis Elevator Company, United Technologies
Corporation; Schindler SA/NV, Schindler Deutschland Holding GmbH, Schindler SARL, Schindler
Liften BV, Schindler Holding Ltd; ThyssenKrupp Liften Ascenseurs NV/SA, ThyssenKrupp Aufzüge
16
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Article 81 of the TEC (101 of the TFEU) in Belgium, Germany, Luxembourg and the Netherlands
regarding elevators and escalators. Each of four infringements covered the whole territory of one of
these Member States. The Commission proved that cartelised suppliers committed infringements
such as agreeing to share elevator and escalator sales and installations, agreeing on the allocation
of public and private tenders, as well as of other contracts, for the sale and installation of elevators
and escalators in accordance with each undertaking's pre-agreed shares of sales, agreeing on the
allocation of projects for the sale and installation of new elevators and/or escalators in accordance
with the principle that existing customer relationships should be respected, agreement not to compete
with each other for maintenance contracts for elevators and escalators already in function and on how
to bid for those contracts, agreeing not to compete with each other for maintenance contracts for new
elevators and escalators and agreeing on how to bid for those contracts, and agreeing not to compete
with each other for modernization contracts. The infringements' main features also included exchange
of commercially important and confidential market and company (internal) information including
bidding patterns and prices. The participants met regularly to agree to the above restrictions and they
monitored their implementation within the national markets. There is evidence that the companies
were aware that their behaviour was illegal and they took care to avoid detection; their employees
usually met in bars and restaurants, they travelled to the countryside or even abroad, and they used
pre-paid mobile phone cards to avoid tracking.
2.4
Market allocation. Market allocation schemes are agreements in which competitors divide
markets among themselves. In such schemes competing suppliers allocate specific customers or
types of customers, products, or territories among themselves, so that competing suppliers will not
bid (or will submit only a cover bid) on contracts offered by a certain class of potential customers which
are allocated to a specific firm. In return, that supplier will not competitively bid to a designated group
of customers allocated to other firms in the agreement.
Commission identified such practice in case Gas Insulated Switchgear23. The decision
concerns a cartel in the power cables sector in which the main producers of underground and
submarine power cables shared markets and allocated customers between themselves on an almost
worldwide scale24. The main producers participated in a network of multilateral and bilateral meetings
and contacts aimed at restricting competition for underground and submarine power cable projects in
specific territories by agreeing on market and customer allocation and thereby to distort the normal
competitive process. These suppliers allocated projects according to the geographic region or
customer. In addition, they exchanged information on prices and other commercially sensitive
information in order to ensure that the designated power cable supplier or “allottee” would make the
lowest price while the other companies would either submit a higher offer or submit an offer that was
unattractive to the customer (cover bidding) or refrain from bidding (bid suppression). Reporting
obligations were established to allow monitoring of the agreed allocations. Finally, additional practices
were implemented to reinforce the cartel such as the collective refusal to supply accessories or
technical assistance to certain competitors in order to ensure the agreed allocations. The cartel had
two main configurations: On the one hand, it had as its objective the allocation of territories and
customers. This configuration is referred to as the “A/R cartel configuration”. Pursuant to this
configuration Japanese and Korean producers refrained from competing for projects in the European
home territory while European producers would stay out of Japan and Korea. They also allocated
projects in most of the rest of the world and made use of a quota arrangement for a certain period of
time. On the other hand, the “European cartel configuration” involved the allocation of territories and
customers by the European producers for projects inside the European home territory or allocated to

GmbH, ThyssenKrupp Fahrtreppen GmbH, ThyssenKrupp Ascenseurs Luxembourg SARL,
ThyssenKrupp Liften BV, ThyssenKrupp Elevator AG and ThyssenKrupp AG.
23 Case COMP/F/38.899 – GAS INSULATED SWITCHGEAR, C (2006) 6762.
24 ABB Ltd.; ALSTOM (Société Anonyme); AREVA SA; AREVA T&D AG; AREVA T&D Holding SA;
AREVA T&D SA; Fuji Electric Holdings Co., Ltd; Fuji Electric Systems Co., Ltd.; Hitachi Ltd.; Hitachi
Europe Ltd.; Japan AE Power Systems Corporation; Mitsubishi Electric Corporation; Nuova Magrini
Galileo S.p.A.; Schneider Electric SA; Siemens AG; Siemens Aktiengesellschaft Österreich; Siemens
Transmission & Distribution Ltd.; Siemens Transmission & Distribution SA; Toshiba Corporation; VA
TECH Transmission & Distribution GmbH & Co KEG.
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the European producers. To ensure the implementation of the cartel arrangements, the main
producers held periodical meetings and had contacts by e-mail, telephone or fax.

3

CONSEQUENCES OF THE ABUSE OF COMPETITION
From all above-mentioned cases, we can see that abuse of competition is harmful and
especially for public procurement, it´s devastating. Where the abuse exists, the contracting authority
is not able to procure best values for best prices and there always exists a risk that such collusion in
public procurement, particularly that, which exists amongst the “big players”, has the potential to
create a barrier to entry the market for other competitors. Therefore, the consequences of the abuse
of competition shall be severe.
Paradoxically, the Act PP is in this situation almost useless as there is not laid down any
obligatory sanction to be imposed on supplier, who abused the competition rules in tender. However,
even if there isn´t an obligatory sanction, contracting authority has one corrective tool to its disposal.
Directive 2014/24/EU in its foreword presumes, that contracting authorities should be given
the possibility to exclude bidding suppliers from tender for grave professional misconduct, such as
violations of competition rules. In compliance with this recommendation, Section 40 (6) g) of the Act
PP stipulates that contracting authority shall exclude bidding supplier from tender, when it gets reliable
information or evidence, that such supplier has concluded cartel agreement in this tender with another
supplier. To supplement the information, we must add, that such exclusion can be realized only when
contracting authority notified condition on possible exclusion in published tender notifications or calls
for tender. A weak point of this competence of contracting authority is, that contracting authority must
evaluate itself the “reliable information or evidence of competition rules infringement”. It is clear, that
such evaluation belongs mostly to the competencies of the Competition authority. For effective
process of the tender, it is not possible (nor necessary) to wait for the decision of Competition
Authority, which lasts at least months but usually years. Therefore, the contracting authority must take
the responsibility for the consequences of its possible erroneous decision. This can be, in the
conditions of Slovak republic, highly demotivating factor for using this institute. As the Act PP does
not recognize other sanctions for anticompetitive behaviour of tendering supplier, the competition
legislation25 must be applied.
According the Article 23 (2) of the Regulation 1/200326 the Commission or Competition
authority may by decision impose fines on suppliers where, either intentionally or negligently they
infringe Article 81 (101) of the Treaty. For each supplier participating in the infringement, the fine shall
not exceed 10% of the sum of its total turnover in the preceding business year. This rule was applied
also in above mentioned cases, where the sum of total fines were: 41 897 540 € in Výstavba diaľnice
case, 131 510 000 € in Marine Hoses case, 992 312 200 € in Elevators and Escalators case and
750 712 500 € in Gas Insulate Switchgear case. Now we can considerate, if such fines are sufficiently
scaring other supplier from bid rigging.
According to an Article 327 of Regulation 1/2003, national competition legislation can be applied
alongside the European law. Therefore, where exists the infringement of the European and at the
same time Slovak competition law, under condition, that case is inquired by Competition authority28,
there exists one other sanction for abuse of competition in public procurement. According the Section
38h of the Act PC where Competition authority imposed fine on supplier for breaching the article 101
of the TFEU (or Section 4 of the Act PC), it must at the same time impose on supplier a 3-years ban
to participate in public procurement. Supplier, who would breach this ban, can be fined again for

25

Article 101 of the TFEU and Section 4 of the Act PC.
Council Regulation (EC) No 1/2003 on the implementation of the rules on competition laid down in
Article 81 and 82 of the Treaty
27 “Where the competition authorities of the Member States or national courts apply national
competition law to agreements, decisions by associations of undertakings or concerted practices
within the meaning of Article 81(1) of the Treaty which may affect trade between Member States within
the meaning of that provision, they shall also apply Article 81 of the Treaty to such agreements,
decisions or concerted practices.”
28
Acording the Article 5 of the Regulation 1/2003 the competition authorities of the Member States
shall have the power to apply Articles 101 and 102 of the Treaty in individual cases.
26
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breaching the ban by fine imposed on him by Competition authority of amount 10% of its turnover for
preceding business year.
Abuse of competition in public procurement has also a criminal dimension. According the
Section 266 of the Criminal Code29 “any person who, in relation with public procurement breaches a
generally binding legal regulation on public procurement (…) with the intention to cause damage to
another or obtain benefit for himself or another (…), shall be liable to a term of imprisonment of
between six month and three years.” The author of this article doesn´t have any knowledge, whether
someone was really convicted and sentenced for this crime yet. The Slovak criminal authorities are
known to have delays in procedure and with their unwillingness or sometimes even personal
incapability to solve the economic crimes.
As we can see, there exist variety of sanctions, which should prevent suppliers from abusing
the competition in public procurement. The length of all processes and personal irresponsibility
causes30, that there still exist cartels in public procurements.
4

CONCLUSION
Public procurement is the tool to achieve the objectives of smart, sustainable and inclusive
growth and innovation31. Public procurement contributes to an efficient and effective management of
public resources and therefore of taxpayer’s money. As OECD declared in its Recommendation of the
Council on Public Procurement, yields returns through greater efficiency in public spending, where
1% saving represents 43 billion EUR per year in OECD countries.
Therefore, the functional, effective and transparent public procurements are crucial. Due to a
modernisation and cybernation32 of public procurement, space for abuse of competition is expecting
to be narrowed.
The OECD Member states (Slovakia amongst them) received the OECD´s Guidelines for
Fighting Bid Rigging in Public Procurement. In this document, a reader can find usable tips how to low
the presence of the bid rigging. For example, contracting authorities should be informed thoroughly
on market conditions before designing the tender process, design the tender process to maximise the
potential participation of the genuinely competing bidders, define its requirements clearly and avoid
predictability, design the tender process to effectively reduce communication among bidders.
The Act PP in section 25 directly contradicts to these recommendations, as it stipulates, that
contracting authority may, while preparing the tender, consult the potential bidders. There is of course
the requirement to preserving the competition and transparency principle, which should be secured
by providing information to other protentional bidders. That means (according to this Act), that
contracting authority will provide potential suppliers information on intended object of tender and their
potential competitors. If there exist potentially collusive environment33, it is very likely that the bid
rigging will occur.
Therefore, it is of most importance, that contracting authority will withdraw such provision from
the act. It is also necessary for contracting authority to carefully control the entire process of
procurement. For securing the prevention from this kind of abuse of law, it is not enough just to cancel
the tender as ultimate solution according the Section 57 of the Act PP, but also to cooperate closely
with the Competition authority to punish such abuse and infringement of law and prevent others from
following this behaviour.
For the future, we recommend to legislation body to supplement the Act on PP with a
contracting authority´s ex offo obligation to exclude the supplier from public procurement, if he
committed the violation of competition law related to any public procedure within 3 years before the
tender.

29

Act No.300/2005 Col. Criminal Code
For example, case Diaľničná výstavba started at 2006 and finished at 2016.
31 Foreword of Directive 2014/24/EU, para. 95.
32 New European directives brought obligatory e-procurement, e-auctions, dynamic purchasing
systems, e-catalogues, etc.
33 The Guideline defines the characteristics that help support collusion: small number of companies,
little or no entry, market conditions (constant predictable flow of demand from public sector), industry
associations, repetitive bidding, few in any substitutes, little or any technological change.
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UNIVERSAL SERVICE IN THE FACE OF THE CREATION OF A
SINGLE TELECOMMUNICATIONS MARKET
Krzysztof Krzystek
University of Łódź, Faculty of Law and Administration
Abstract: The author analyses the principle of the european universal service and presents its role in
the current EU electronic telecommunications regulation. Despite the institution of universal service
being relatively young, dating back only to the 90s, the author considers it already archaic, out of date
and not really meaningful to the modern market. In the face of the current developments in the EU
electronic communications market and the upcoming creation of a single telecommunications market,
the universal service will have to undergo a major change, particularly switching its focus from a
singular member state to a Union-wide one. The author presents his views and ideas concerning the
potential changes, developments and the future role of the universal service – some of which may
prove to be contrary to the current concept and main goals of universal service or even considered
abusive to its current principle, but should allow it to become an impactful and important tool shaping
the European telecommunications market.

Key words: Universal Service, European Law, Telecommunication, Electronic Communication

The origins of the universal service
The idea that the state is obliged to provide its citizens with a certain range of basic services that meet
common social needs appeared in nineteenth century Europe. In France the concept of service public
emerged, in Germany Daseinsvorsorge and servizio pubblico in Italy, all of which perceived
satisfaction of citizens' basic needs and concerns as an obligation of the public administration, which
was implemented through public establishments or licensed private enterprises 1. These concepts
were further developed after the Second World War, when ensuring equal access to basic services,
especially infrastructural ones, was seen as an element of the constitutional principles of a social
market economy or of the social state. The service covered a wide range of services ranging from
street lighting, basic preventive medicine, access to mail, electricity, telegraph and telephone2. Entities
providing services of general interest usually enjoyed exclusive rights and a monopoly position in
exchange for the obligation to provide services to all citizens, even if it was not profitable. Possible
losses were offset by financial aid from the state or subsidies from profitable market segments.
The process of European integration and the subsequent liberalization and privatization of services
of general interest, in the past regarded as public and traditionally provided or financed by the state,
has led to many of them being provided by private entities in free market conditions. Services of
general interest are considered a key element of the European model of society 3 and they are by no
means incompatible with the common market policies and competition rules, instead they are
considered to be complementary. In 1996, the Commission defined services of general interest as
services of either an economic or non-economic nature, rendering of which the State guarantees4. It
is therefore an aggregate category of services of general economic interest (SGEI) and services of
general non-economic interest. The criterion that divides these two categories is the question of the
economic nature of certain services5. In turn, the Treaty refers to the concept of services of general
M. Szydło, Usługa powszechna w telekomunikacji jako instytucja prawa Wspólnoty Europejskiej,
Przegląd Sądowy z 2006 r. nr 5, p. 109.
2 E. Szyszczak, The Regulation of the State in Competitive Markets in the EU, Portland 2007, p. 212.
3 Communication From The Commission Services of General Interest in Europe COOM(2000)580
final, p. 3.
4 Communication from the Commission: Services of general interest in Europe (2001/C 17/04), p. 1.
5
J. Kociubiński, Pojęcie usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym w prawie konkurencji
UE, EPS 2011, nr 8, p. 5.
1
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economic interest in Art. 14, Art. 106 Sec. 2 TFEU and Protocol 26, but avoids defining this concept.
In the 2001 Communication, the Commission identified services of general economic interest as
market services which the Member States subject to specific public service obligations by virtue of a
general interest criterion6, at the same time allowing the Member States to define the services that
belong to the SGEI.
Universal service is an example of a practical application of the SGEI. Universal services should not,
however, be identified with services of general economic interest because it is a narrower concept
that is included in services of general economic interest, but not every service of general economic
interest is always a universal service7. The scope of universal service encompasses a specific circle
of services which, by virtue of their importance to the lives of citizens, should be formally and actually
accessible to all who wish to use them8, which in turn is meant to contribute to creating equal
opportunities in society.
Universal service is defined as a minimum set of services of a given quality that are available to all
users, regardless of their geographic location, at affordable prices considering the conditions in a
given Member State. In the European Union, this institution currently operates only in selected
infrastructural sectors such as natural gas, electric energy or post, but its idea is most closely related
to the telecommunications market, where the cost of providing certain services to certain categories
of users can outweigh the potential revenue. At a time when national operators enjoying monopoly
and special rights operated on the telecommunications markets, they provided services deemed
socially necessary by the state, even if it was not profitable, and any possible losses were offset in
other profitable sectors of the market. With the ongoing liberalization, the gradual disappearance of
exclusive rights and the introduction of market mechanisms, a mechanism of internal subsidization
has become impossible to sustain. A provider providing non-profitable service would not be
competitive against other entities that would not have to incur such costs. Thus, it was necessary to
develop a mechanism that would guarantee the continued availability and quality of universal services
in a free market environment without unduly restricting competition through excessive public aid.
2. The concept of Universal Service
Universal services are market services that Member States subject to specific public service
obligations on the basis of a general interest criterion 9, however their provision should not cause
unnecessary distortion of market conditions. Market forces themselves should lead to a situation in
which universal access to a service package is universally ensured. If this is not the case, the State
may intervene and impose on one or more undertakings universal service obligations and, if it deems
it appropriate, grant them specific rights or introduce a financing mechanism for such services.
Undertakings entrusted with the provision of services of general economic interest should do so even
if it is against their own economic interests10. As a general rule, Member States' actions meant to
ensure the provision of universal service should not infringe EU competition rules, but if it is necessary
to impose an obligation to provide the services concerned, this could mean a restriction of the
application of EU competition law in this regard. In accordance with the exemption provided for in Art.
106 sec. 2 TFEU, competition rules apply to undertakings providing services of general economic
interest only to the extent that their application does not constitute a legal or factual obstacle to the
performance of the tasks entrusted to them. This is particularly important for the introduced
mechanism of financing non-profitable services. It should be noted, however, that only distortions of
market conditions which are absolutely necessary to achieve the stated objective are allowed.

6

Communication from the Commission: Services of general interest in Europe (2001/C 17/04), Annex
2.
7 S. Dudzik, Pomoc państwa dla przedsiębiorstw publicznych w prawie Wspólnoty Europejskiej,
Warszawa 2002, p. 340.
8 S. Dudzik, Usługi w ogólnym interesie gospodarczym w projekcie dyrektywy o usługach na rynku
wewnętrznym, Wspólnoty Europejskie 2005, nr 10, p. 24.
9 Aneks II to the Commission’s Communication from the year 2000, Dz. Urz. WE 2001 C 17/4.
10 P. v. Wilmowsky, Mit besonderen Aufgaben betraute Unternehmen unter dem EWG-Vertrag,
Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht und Wirtschaftsrecht 1991, Band 155, p. 552; E.-J.
Mestmäcker, Daseinsvorsorge und Universaldienst im europäischen Kontext. Ein Beitrag zur Funktion
von Art. 90 Abs. 2 EGV [w:] Verfassung, Theorie und Praxis des Sozialstaats. Festschrift für Hans F.
Zacher zum 70. Geburtstag, red. F. Ruland, B. B. von Maydell, H.-J. Papier, Heidelberg 1998, p. 645.
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Compensation for losses by a Member State constitutes State aid and is subject to Treaty restrictions.
The exemption provided for in Art. 106 sec. 2 TFEU covers only justified and objectively necessary
net costs11, which constitute an unfair burden to an operator. The net cost of universal service
obligations is to be calculated as the difference between the net cost for a designated undertaking of
operating with the universal service obligations and operating without the universal service
obligations12. Thus, these are the costs that the operator would have avoided if he had not been
subject to the universal service obligation and only the encompass only the most efficient way of
performing the ordered duties13. At the same time, the net cost calculation should assess the benefits,
including the intangible benefits, for the universal service provider, such as the promotion of the brand
and trademarks, strengthening the position as the strongest player on the market in consumer
mindshare. The overall net cost of universal service obligations to any undertaking is to be calculated
as the sum of the net costs arising from the specific components of universal service obligations,
taking account of any intangible benefits. The recovery or financing of any net costs of universal
service obligations requires designated undertakings with universal service obligations to be
compensated for the services they provide under non-commercial conditions14.
The Universal Service Directive 2002/22/EC provides for two possible models for financing of the
universal service burden. In the first model the costs can be financed by the State directly from public
funds, while the second involves the creation of a special fund for this purpose, financed by electronic
communications operators operating on a given market. In the latter case, operators are charged in a
proportionate manner and based on objective criteria, with the possibility of exempting smaller players
who have not reached a certain level of revenue or market share. In practice, the provision of universal
service does not appear to pose a significant burden on the designated operators, given that, while
most Member States have enacted legislation introducing a funding mechanism, only two have
applied them (France and Italy)15.
The scope of the European telecommunications universal service encompasses:
- Stationary connection to a public communications network that enables voice, fax and data
communications at speeds that allow for functional Internet access; Connecting to a network that
allows you to initiate and receive domestic and international calls (fixed-line connection can be made
using fixed or mobile telephony);
- Access to a full directory of telephone subscribers and to the full range of directory inquiries;
- Providing public payphones or other public voice telephony access points;
- Measures to ensure the availability of telephone services for people with disabilities and people with
special social needs;
This scope of the universal service is of minimal character and is designed to warrant a basic level of
services to everyone. It aims to prevent social exclusion by providing services that are generally
available to the public for the minority who otherwise would not be able to access these services. The
scope of services and the way they are provided are dynamic and change with social, political,
economic and technical transformations, adapting to changing user needs 16. A result of such
processes was the widening of the scope of universal service by adding functional Internet access in
2009. Moreover, a Member State may broaden the scope of services provided under the universal
service by imposing the relevant obligations on undertakings 17, however, these additional services
cannot be financed under the same conditions as other services that cover the minimum scope of
universal service listed in the Directive18.

S. Piątek, Prawo telekomunikacyjne Wspólnoty Europejskiej, Warszawa 2003, p. 192.
Part A of Annex IV to the Directive on Universal Service.
13 S. Piątek, Prawo telekomunikacyjne Wspólnoty Europejskiej, Warszawa 2003, p. 198.
14 Part B of Annex IV to the Directive on Universal Service.
15 I. Kawka, Telekomunikacyjne Organy Regulacyjne w Unii Europejskiej. Problematyka prawna,
Kraków 2006, p. 353.
16 Green Paper on Services of General Interest, 21 May 2003, COM (2003) 270, pt. 51.
17 In Poland, the scope of the universal telecommunications service was extended to provide access
to broadband Internet for "authorized entities". Art. 81 sec. 5 of the Act of 16 July 2004
Telecommunication Law, Dz. U. 2004 No. 171 pos. 1800.
18
M. Szydło, Usługa powszechna w telekomunikacji jako instytucja prawa Wspólnoty Europejskiej,
Przegląd Sądowy z 2006 r. nr 5, p.123.
11
12
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The debate on widening the scope of the universal service for broadband19 services has been ongoing
in the European Union for years20, and the Digital Agenda for Europe21 predicts that by 2020 all
Europeans will have access to the Internet at speeds exceeding 30 Mbps and over 50% Households
are expected to be able to use a connection speed above 100 Mbps. In order to achieve that goal, it
is essential not only to introduce broadband Internet technology at a level that would allow it to be
offered to every citizen of the European Union, but also to introduce the same level of modern NGA
technology. It can therefore be presumed that the Commission envisages broadening the scope of
universal service with both technologies, while the recognition of broadband Internet with a transfer
rate of less than 30 Mbps for universal service is still not possible due to the considerable variation in
the availability of this type of connection in the Member States. (See Figure 1). These differences are
even greater with the introduction of NGA technology (see Figure 2). Some Member States would
incur minimal costs, while others would have to make big investments to make broadband accessible
to the general public. This would imply a heavy burden on the budgets of these countries or significant
expenditure on the part of operators and, as a result, a significant increase in prices of services. This
situation is currently inadmissible as contrary to universal service objectives, which are not the
introduction or dissemination of modern technology, but merely to ensure that certain basic services
are available to every citizen. Similarly, it is unacceptable that the majority of users subsidize the
provision of services that they cannot afford because of the availability and price of equipment needed
to use the service. Extending the scope of the universal service must not lead to undue and
unjustifiable burdens on the costs of those with relatively low incomes22.

19

Commonly used term "broadband Internet" does not have a uniform definition or set data rate
standards. The Commission has identified "high-speed Internet" as connection that allows data rates
between 144 Kbps and 30 Mbps, for high-speed broadband - connections between 30 Mbps and 100
Mbps, and over 100 Mbps for "ultra-fast broadband." The OECD minimum transfer rate was set at
256 Kbps, while the US FCC required 25 Mbps download and 3 Mbps data transmission.
20 In the third telecoms sector review of 2011 (23 November 2011, COM (2011) 795 final), the
Commission has suggested criteria for the introduction of broadband Internet to universal service
providers.
21 See. Digital Agenda: Commission outlines measures to deliver fast and ultra fast broadband in
Europe, available at: https://ec.europa.eu/digital-single-market/news/digital-agenda-commissionoutlines-measures-deliver-fast -and-ultra-fast-broadband-europe-0.
22
M. Szydło, Usługa powszechna w telekomunikacji jako instytucja prawa Wspólnoty Europejskiej,
Przegląd Sądowy z 2006 r. No. 5, p.125.
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The current universal service directive on telecommunications treats each Member State as a
separate market for the purpose of assessing the universality of a service. This approach makes it
difficult to widen the scope of universal service with new services that may be commonplace in most
EU countries, but are not that common in some countries and their introduction would be too costly
for local operators in these countries. The introduction of a single electronic communications market
should lead to a profound reform of the universal telecommunications service, which now seems to
be largely anachronistic. Guaranteed connection to the public telephone network is limited to single
connection to the narrowband network and does not include Integrated Digital Network Services
(ISDN). The connection should be able to support voice and data transfer sufficiently for online access,
which in practice may even mean speeds below 56 Kbps. The necessity of keeping phone directories
or contact offices is decreasing in the age of internet and social media. The situation is similar with
the demand for public payphones. With the development of the common market for electronic
services, universal service should be assessed from the perspective of the Union as a whole rather
than individual Member States. Such an approach would transform the universal service institution
into an effective tool capable to equalize the level of advancement of electronic communications
technology across the Union in order to equalize the chances of all European Union citizens and help
make the plans presented in the Digital Agenda for Europe a reality, even though it is now considered
questionable23. The cost of the introduction of modern electronic communications technologies such
as NGA and fourth generation mobile telephony in the less developed areas could be financed by an
EU-fund supervised by BEREC in a way analogous to the current universal service financing
mechanism. The fund would be financed by operators who do not offer universal services in a given
area of the common market. Most of the technologically backward regions are located in the poorer
countries of the Union and such a modern way of financing the development of network would
eliminate social exclusion on an EU scale and accelerate the development of neglected regions. In
addition, single less developed countries would no longer be capable to "block" the widening of the
scope of universal service, which would allow the provision of services that are truly necessary in the
present time. As can be seen in Chart 3, assessing the level of universality of a service from the
perspective of the whole Union today would allow the addition of universal broadband services to the
list of services and would in the future allow early addition of NGA services, which would translate into
equal opportunities, reduction of social exclusion and accelerated development.

23

See. Broadband Coverage in Europe 2015, Mapping Progress towards the Digital Agenda
Objectives, p. 7, available at: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/broadbandcoverage-europe-2015.
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PERILS OF GENERAL PRINCIPLES: THE BEST INTEREST OF A
CHILD PRINCIPLE FROM INTERNATIONAL AND REGIONAL
PERSPECTIVES
Karolina Mendecka
University of Łódź, Faculty of Law and Administration
Abstract: The article examines the best interest of the child principle through the lens of international
human rights law and the European Court of Human Rights and the Inter-American Court of Human
Rights jurisprudence. Despite worldwide recognition of the principle, particularly through the United
Nations Convention on the Rights of the Child, there is no systematic framework of interpretation,
which can lead to persistent confusion and uncertainty. It is disputed that the determination of what is
best for the child is entirely not feasible. Additionally, it is argued that the open-endedness of the
principle can possibly be used to misrepresent and abuse human rights standards through the
arbitrary decision-making. It is discussed that general principles, such as the best interest principle,
might be used as a smokescreen for prejudice and bias. Nonetheless, it is concluded that appropriate
balancing and assessment can diminish the potential perils of the principle.
Key words: best interest of the child, children’s rights, general principles

1

INTRODUCTION
General principles are intentionally underspecified, in order to leave a decision-making body a
room for interpretation. They are formulated in a “more or less” manner, contrary to rules which drafted
in “all-or-nothing” fashion, as formulated by R. Dworkin1. Or, as J. Raz had suggested, principles
prescribe highly unspecific actions, contrary to relatively specific acts, as in case of rules2. In essence,
their flexibility allows for individualized analysis in line with the aim and objective of the treaty.
However, open-endedness and vagueness of general principles may not only be beneficial, but at
times – precarious.
The article explores the potential perils of general principles on the example of the best interest
principle. In Part 2 it will be examined how the best interest of the child is understood in the light of
the Convention on the Rights of the Child. It will also be assessed how the best interest has evolved
in the European Court of Human Rights (hereinafter ECtHR) and Inter-American Court of Human
Rights (hereinafter I-ACtHR) jurisprudence. Part 3 will discuss whether it is possible to determine what
undoubtedly is in the best interest of the child. It will also be addressed how cultural differences can
affect the understanding of the principle, and what are the potential consequences of interpreting what
is in the child’s best interest through the lens of Western and non-Western values. Moreover, in Part
4 the disparity within the ECtHR jurisprudence of how the best interest of the child is understood will
be shown on the example of two analogous, yet divergent in outcome cases. Additionally, the
approach of the I-ACtHR will be compared to the one of ECtHR. The contrast between those two
human rights courts aims to review the regional disparity in interpretation of the best interest of the
child standard. The paper aims to examine how the general principle of the child’s best interest is
currently understood by international and regional human rights courts and institutions, what are the
results of applying this principle on case-by-case basis and if general principles, such as the child’s
best interest, are used as a tool for prejudice and bias, and create a smokescreen for abuse of other
rights than those of a child.

1
2

DWORKIN, R., Taking Rights Seriously, p. 24
RAZ, J. Legal Principles and the Limits of Law, p. 837

60

2

THE BEST INTEREST OF THE CHILD PRINCIPLE
The best interest of the child has first been used in the Declaration of the Rights of the Child
in 19593. It appears implicitly or explicitly in a number of other international instruments, e.g. in the
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women 4 or the Hague
Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction5. However, only from the moment of
its formulation in the Convention on the Rights of the Child (hereinafter the CRC, the Convention)6 it
has gained a widespread acceptance. Despite its worldwide recognition, it has been a subject of
theoretical and judicial disputes in the international and national arena. The specific wording used in
the CRC has brought additional controversy. Article 3 of the CRC stipulates “in all actions concerning
children, whether undertaken by public or private social welfare institutions, courts of law,
administrative authorities or legislative bodies, the best interest of the child shall be a primary
consideration”.
From that phrasing, few ambiguities can be identified. Firstly, using “a primary consideration”
instead of “the primary consideration” indicates that the child’s interest has to be recognized among
other arguments, and does not automatically prevail. Additionally, choosing the word “primary” instead
of a stronger adjective (e.g. paramount), suggests that under certain circumstances the best interest
of the child should be weighed as equally as important principle as another. It is confirmed in the
travaux préparatoires, that the choice of words was made due to the fact that in some situations the
interest of the society or justice should outweigh those of the child. Notwithstanding, as pointed out
by P. Alston, the formulation of the Article 3 has been made to provide a necessary flexibility only in
some extreme cases (such as childbirth, etc.)7. In response to such ambiguities, the principle has
been given a framework for interpretation by the Committee on the Rights of the Childs’ (hereinafter
the Committee) General Comments.
2.1

The best interest principle and the CRC
The Committee in the General Comment 14 took a standing, that the best interest of the child
principle “is not simply to be ‘a primary consideration’ but ‘the paramount consideration8’. Moreover,
the Committee indicated that the best interest standard has a unique significance and deserves
exceptional consideration, because of, inter alia, the special status of the child, its vulnerability etc. 9.
In case of conflicts with other rights (public, parents, other children) a compromise has to be found
through “carefully balancing the interest of all parties and finding a suitable compromise” 10.
Despite its not explicitly indicated in the CRC what kind of interests can override those of the
child, it is pointed out by the Committee in General Comment 6 that “non-rights based arguments such
as those relating to general migration control, cannot override best interest considerations” 11.
Arguably then, the Committee has confirmed that the best interest, as an interpretative
principle12, cannot be interpreted separately, but in conjunction with other principles 13 and in
accordance with other rights. The Committee pointed to important elements that have to be
considered along with the best interest principle: the child’s views (Article 12 CRC), the child’s identity

3

UN General Assembly, Declaration of the Rights of the Child. 1959
E.g. Article 16(d) “… in all cases the interest of the children shall be paramount” UN General
Assembly, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, 1979
5 E.g. “The States signatory to the present Convention, firmly convinced that the interest of children
are of paramount importance…” Hague Conference on Private International Law, Hague Convention
on the Civil Aspects of International Child Abduction, 1980
6 UN General Assembly, Convention on the Rights of the Child, 1989
7 ALSTON, P. The Best Interest Principle: Towards a Reconciliation of Culture and Human Rights, p.
1
8 UN Committee on the Rights of the Child (CRC), General comment No. 14 (2013) on the right of the
child to have his or her best interests taken as a primary consideration (art. 3, para1), 2013, CRC
/C/GC/14, para38
9 Ibid, para37
10 Ibid, para39
11 Ibid, para86
12 The best interest of the child is also a substantive right and a rule of procedure, Ibid, para6
13
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(Article 8), preservation of the family environment and maintaining relations (Article 9, 18, 20), care,
protection and safety of the child (art. 3 para2), situation of vulnerability, the child’s right to health
(Article 24) and education. The Committee pointed out to the necessity of weighing all the elements
against each other “in order to find the solution that is in the best interest of the child or children14”.
2.2

The best interest in regional human rights courts
As it had been pointed out by P. Alston, “perhaps the strongest evidence of the extent to which
the principle has gained general acceptance is the frequency with which it is used in legal analyses
at the international level in general15”. Indeed, international human rights bodies, including human
rights courts, are using the principle frequently.
The best interest of the child principle is nowhere to be found in the European Convention on
Human Rights (ECHR). Nonetheless, the principle has entered the realm of international human rights
law and has been introduced into the adjudication of respective courts. Predominately, the best
interest standard has been used in relation to Article 8 of the ECHR, but has been also applied in
relation to Article 3 and Article 2 of the First Protocol16. In the notable Neulinger and Shuruk v
Switzerland judgment, the Court stated “there is currently a broad consensus – including in
international law – in support of the idea that in all decisions concerning children, their best interest
must be paramount17”. In Neulinger the ECtHR has established that the family ties have to be
preserved, and only in particularly exceptional circumstances, they may be severed (in accordance
with Article 9). This line of reasoning was confirmed in Gnahoré v France: “The child’s interest (…)
dictates that the child’s ties with its family must be maintained, except in cases where the family has
proved particularly unfit. It follows that family ties must only be severed in very exceptional
circumstances and that everything must be done to preserve personal relations 18”. Moreover,
according to the ECtHR it is also crucial to ensure a sound environment for the child on an individual
level (in conjunction with the principle from Article 6). This was re-affirmed in Berisha v Switzerland:
“the Court pays particular attention to the circumstances of the minor children concerned, especially
their age, their situation in their country of origin and the extend to which they are dependent on their
parent19”. The ECtHR later frequently used the principle in number of judgments. In spite several
parameters established by the Court, such as treating the child as an individual, taking into
consideration the global spirit of the CRC and examining the long-term perspective for the child20,
there is a vast amount of contradictions in the Court’s judgments, which will be addressed
subsequently.
In the American Convention on Human Rights (ACHR) the best interest principle is derived
from Article 17 (4): “the State Parties shall take appropriate steps to ensure the equality of rights and
responsibilities of the spouses as to marriage, during marriage, and in the event of its dissolution,
provision shall be made for the necessary protection of any children solely on the basis of their own
best interest”. The principle from Article 17 applies only in the context of custody. Therefore, the best
interest is also derived, inter alia, from Article 19 of the ACHR (rights of the child)21, but also Article
11 (right to privacy), Article 24 (right to equal protection), Article 25 (right to judicial protection).
The Inter-American Court of Human rights established that “the best interest of the child is a
reference point to ensure the effective realization of all rights contained in the CRC. Their observance
will allow the child to fully develop his or her potential22”. The Court highlighted that the phrase “best
interest of the child” set forth in Article 3 of the Convention on the Rights of the Child, entails that
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18 Gnahoré v France (2002) ECtHR Application No. 40031/98, para59
19 Berisha v Switzerland (2013), ECtHR Application No. 948/12, para51
20 ZERMATTEN, J, The Best Interest of the Child Principle: Literal Analysis and Function, p. 485
21 „Every minor child has the right to the measures of protection required by his condition as a minor
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children’s development and full enjoyment of their rights must be considered the guiding principles to
establish and apply provisions pertaining to all aspects of children’s lives 23.
In the context of both Conventions, there is no precise guidance on how to apply the best
interest principle. The methodology is acquired from the selection of judgments, which are commonly
antithetic or simply unclear. Therefore indeed, the principle is remarkably precarious, and “it is no
exaggeration to say that it is one of the most amorphous and least understood of legal concepts 24”.
3

PERILS OF GENERAL PRINCIPLES
The principle of the best interest of the child has been widely criticized also from the theoretical
point of view. Despite it is placed at the “heart of international children’s rights law” its usefulness is
questioned25. As S. Parker pointed out “the best interest standard is deepening its hold in domestic
and international instruments, we hear that it provides a convenient cloak for bias, paternalism and
capricious decision-making. Even worse, the open-endedness of the standard can legitimate practices
in some cultures which are regarded in other cultures as positively harmful to children 26”. Concurring
with that statement, a twofold criticism can be proposed. Firstly, it is argued that the best interest is in
fact indeterminate. Therefore, it gives the decision-maker a discretionary power, especially in the
absence of comprehensive guidelines. This poses a threat of using the principle for contradictory
reasons and thus leads to the uncertainty and unpredictability of law.
Secondly, the principle’s vagueness leaves room for interpretation, allowing its
accommodation with a particular culture. As it was pointed out, it can lead to recognizing harmful
practices under the law, which potentially can pose a threat to the well being of the child. On the other
hand however, it can be used adversely – through ridiculing Global South traditions. Especially in the
context of migration, the best interest of the child principle can be used as an instrument to arbitrarily
argue against some non-Western cultural practices. This approach reproduces cultural essentialism
instead of creating a cross-cultural dialogue by “highlighting moral and philosophical commonalities
of human cultures and experience27”.
3.1

Indeterminacy of the best interest principle
The first concern, indeterminacy, can be addressed through the framework proposed by J.
Elster. He based his analysis on R. Moonkin’s view that the best principle is hazardous: “the phrase
is so idealistic, virtuous and high sounding that it defies criticism and can delude us into believing that
its application is achievement itself. Its mere utterance can trap us into the self-depiction that we are
doing something effective and worthwhile. However, the flaw is that what is best for any child or even
children in general is often indeterminate and speculative and requires a highly individualized choice
between alternatives28”. J. Elster came up with four level scheme, that tests the legitimacy of this
comment. He argues that in order to achieve a determinate answer, the decision maker would have
to know all the possible options to solve the problem, all outcomes of each of the options must have
been known, the likelihood of each possible outcome must have been known and the value to be
attached to each outcome must have been known 29. He used a custody matter as an example of
proving the impossibility of determining what is in fact “the best”. In such cases, there are usually only
two options (usually the mother or the father), but even in such situations where the number of choices
is limited, it is not possible to satisfy all of the established requirements, simply because it is not
feasible for two different decision-makers to have the same knowledge about all the stages of the
determination process. This rational choice theory proves that it is not possible for two ruling bodies
to come up with an identical conclusion in the same situation (excluding circumstantial situations).
Therefore, it can serve as a reason against using the best interest principle as the primary
argumentative tool.
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3.2

The best interest principle and essentialism
Another aspect of the best interest principle is its open-endedness in the context of the cultural
relativism. Arguably, there are many cultural practices and traditions that seem to be impossible to
reconcile with the international human rights law30. At the same time however, there is little doubt that
human rights grew on predominately Western grounds, completely ignoring other, non-Western
perspectives. According to S. Parker “most members of the human rights community agree that both
cultural domination and cultural relativism should be avoided in any pure forms” and continues that “it
would be wrong to assume that a wholly Western interpretation of the best interest principle is
necessarily preferable31”. In line with this view, A. An-na’im argues that the best interest principle
should respect for cultural and contextual diversity and should not lead to normative indecision and
confusion. He claims that there are and will be major differences between the perceptions of childhood
and what is best for children, between Global South and North32. Arguably then, the best interest
principle, through methods of interpretation, can adjust to cultural understanding of values and norms.
The moral dilemma occurs when those cultural perspectives are used to defend the obscure traditions,
such as the corporal punishment or female genital mutilation practices. On the other hand, the best
interest principle is sometimes invoked in order to arbitrarily impose liberal values onto nonWesterners. For example, refugee underage marriages are not recognized under domestic laws. The
European Court of Human Rights addressed this issue in Z. H. and R.H. v Switzerland confirming that
states are under no obligation to recognize religious child marriage33. The reality is however that many
underage wives arriving to Europe are pregnant, already have a child, and for them the “childhood” is
long gone. Separating the family (even if it is just spouses) in the name of the best interest principle
may lead to further damages, worsening the situation. The child’s best interest may be used to
diminish the right to family life, privacy or parental rights. Moreover, labeling the child a “victim” who
is in need of saving can be unnecessary if not paternalistic34.
Taking all of the above arguments into consideration, there is a risk of arbitrary or even
discriminatory application of the best interest of the child, lessening other principles and rights of other
people. The following examples aim to further display the perils of the child’s best interest principle
through the examples of European Court of Human Rights and Inter-American Court of Human rights
judgments.
4

THE BEST INTEREST PRINCIPLE IN ADJUDICATION
It seems that, despite few indications from the selection of judgments and advisory opinions,
that there is no set framework for interpreting the best interest neither in the ECtHR nor the I-ACtHR.
The European Court of Human Rights has provided a non-exhaustive list of aspects to be taken into
consideration when establishing what is best for a child, as it has been discussed above. Yet, some
judgments are contradictory, while using the principle as decisive arguments. Sometimes it can be
argued that differences in interpretation are caused by the fact that the European Convention of
Human Rights is a living instrument, and is interpreted according to present-day conditions35 (see
Frette v France36 and EB v France37). Usually however, there is no clear explanation why the Court
chose to interpret the principle in particular manner. This raises doubts that possibly the best interest
is “a vehicle for the furtherance of the interests or ideologies of others, not of the interest of children 38”.
Additionally, the comparison of the two selected regional human rights courts’ judgments
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demonstrates the contrast in adjudication. It exposes the deficiencies in methods of interpretation of
the best interest standard and consequently, the perils of it.
4.1

The best interest principle in Nunez v Norway and AntwI v Norway
Examples that best illustrates the obstacle of determining the best interest of the child principle
are two succeeding cases of Nunez v Norway from 201139 and Antwi & Others v Norway from 201240.
Those two antithetic cases show how the principle can be interpreted in very similar, if not almost
identical circumstances. Ms Nunez was deported from Norway and was prohibited to re-entry for 2
years, as a consequence of an arrest on a suspicion of shoplifting. Despite that ban, she returned to
the country, using a different passport. She established a family, had two daughters, later separated
from the father of her children. Authorities had found out about her illegal stay and it was decided that
she should be expelled and prohibited re-entry for a period of two years.
Mr Antwi had also forged a passport, and entered Norway illegally. He married Norwegian
citizen and had a daughter. After his illegal immigrant status was discovered, the authorities decided
that he should be expelled from the country. The main difference between those two cases was that
Ms Nunez had previously committed a petty crime in Norway. Nonetheless, it was in the Antwi v
Norway case that the Court proclaimed that it “is satisfied that sufficient weight was attached to the
best interest of the child in ordering the first applicant’s expulsion” and that there was no “exceptional
circumstances at issue in the present case41” and found no violation of Article 8 (right to family life) of
the European Convention on Human Rights. The Court also considered that “the public interest in
favour of ordering the applicant’s expulsion weighted heavily in the balance when assessing the issue
of proportionality under Article 9 of the Convention42”. Meanwhile, in Nunez v Norway the Court was
not “convinced in the concrete and exceptional circumstances of the case was attached to the best
interest of the children for the purposes of Article 8 of the Convention43”. The ECtHR referred to Article
3 of the CRC as well as Neulinger and Shuruk v Switzerland case and concluded that is “therefore
not satisfied that the authorities of the respondent State acted within their margin of appreciation when
seeking to strike a fair balance between its public interest in ensuring effective immigration control, on
the one hand, and the applicant’s need to be able to remain in Norway in order to maintain her contact
with her children in their best interest, on the other hand44”. The Court thus found a violation of Article
8 of the Convention in Nunez case. The dissenting judge Sicilianos, joined by judge Lazarova
Trajkovska, in Antwi case, detected this divergence and saw the “necessity of a coherent interpretation
and implementation of the principle of the best interest of the child45”. Judges went as far as to claim:
“given its broad acceptance, it seems that the principle of the best interest of the child has become a
general principle of (international) law46”. The dissenting opinion pointed out that the interpretation of
the best interest of the child from Antwi judgment was contradictory to Nunez reasoning, whereas its
solution should have been applied similarly also in Antwi case.
Those two conflicting judgement of the same law applying body display one of the above
mentioned concerns – the indeterminacy of the best interest principle. The case-by-case approach
leads to inconsistency and uncertainty of law. Even in very similar cases from the same country, those
judgments could not have been more different, despite the fact that in both the best interest of the
child and balancing rights and principles were used as main arguments supporting the judgment. The
comparison of the two cases indicates that there is a risk of exploiting the principle for arbitrary
agenda. In evoked cases the primary difference was the gender of applicants, in addition to the
number of children, and the crime committed by Ms Nunez. Therefore, it could be asked whether the
Court has made a stereotyped assumption that the presence of the mother is more important to the
best interest of children than the closeness of the father, while evaluating the right to family from Article
8.
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4.2

The best interest in European Court of Human Rights v Inter-American Court of Human
Rights
The vagueness of the best interest principle, as it has been discussed above, is its greatest
merit, but also the greatest downside of certainty and predictability of law, if unduly applied. The
differences between the two human rights courts, the ECtHR and the I-ACtHR, serve as an example
of how distinctive approaches can be, while adjudicating on the basis of the principle.
The ECtHR case P.V. v Spain concerned a male-to-female transgender, who had a child from
a previous relationship. The authorities decided, basing on the best interest principle and on a single
psychological evaluation, that the child should progressively become accustomed to the new gender
of his father47. Their weekly meetings were held under strict observation of psychologists. The ECtHR
decided that such restrictions were in the best interest of the child and did not amount to discrimination,
because those special measures were based not on the fact of the gender reassignment procedure,
but on the emotional instability of the father. On the surface, such reasoning should not meet any
opposition, as it indeed appears to be in line with the principle of the best interest. Meanwhile, it was
overlooked that the psychologist could be prejudiced towards LGBTQIA+ community. It amounts to
the “pretextuality”, as proposed by M. Perlin – a practice of accepting testimonial dishonesty of a
witness (especially an expert) in order to achieve a desired end48. It is an example of how courts take
meretricious position, by making assumptions and failing to test their biased hypothesis. Arguably,
P.V. illustrates such prejudiced approach, while using the best interest principle as an argumentative
tool.
The Inter-American Court of Human Rights in this regard proves to be more observant in this
regard. The Attala Riffo and Daughters v Chile case can serve as an example of I-ACtHR progressive
attitude against bias49. Ms. Riffo, after splitting up with her husband, entered into the same-sex
relationship. On that basis she was refused a full custody over her three daughters because, according
to domestic courts, it was in the best interest of the children to stay with the father, in the heterosexual
and traditional society50 and that “the [mother’s] sexual orientation was considered, among other
factors, to the extend that its expression had specific adverse effect on the girls’ best interest 51”. The
I-ACtHR unequivocally criticized Chilean illicit interpretation of the best interest of the child principle.
The Court consulted additional expert witnesses, and concluded that “the determination of the child’s
best interest in cases involving the care and custody of minors must be based on an assessment of
specific parental behaviors and their negative impact on the well-being and development of the child,
or of any real and proven damage or risks to the child’s well-being and not those that are speculative
or imaginary. Therefore, speculations, assumptions, stereotypes, or generalized considerations
regarding the parents’ personal characteristics or cultural preferences regarding the family’s traditional
concepts are not admissible52”. Therefore, the I-ACtHR condemned unfounded assumptions and
declared that the potential social discrimination cannot equate to the protection of the child’s best
interest53.
The Inter-American Court of Human Rights makes an important remark, that in order to claim
the best interest of the child standard, authorities have to prove possible negative impact on the child.
The Court highlights that stereotyped, abstract assumptions cannot justify the decision basing on the
best interest principle and mere reference to a “possible risk”, without a proof, cannot serve as a
suitable measure to validate that the action has been taken in the best interest of the child. It
5.

CONCLUSION
The main finding of the article is that the best interest of the child as an interpretative legal
principle is “neither wholly useful nor wholly useless54”. In Part 2 the initial difficulties stemming from
the phrasing of the principle in the CRC were identified. The current understanding of the best interest
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of the child in the human rights jurisprudence was presented. Despite some indications on what
constitutes the child’s best interest, courts did not establish a precise framework. Additional perils of
general principles were described in Part 3, such as the allegation of a complete indeterminacy of the
principle. Moreover, the cultural essentialism of decision-makers was discussed, as the further pitfall
of the child’s best interest. Examples from the ECtHR and the I-ACtHR illustrated those concerns in
Part 4. This short study aimed to explore the best interest principle as a potential instrument to
misrepresent and possibly abuse international human rights standards. It has been established that
all general principles should always be carefully balanced and assessed against one another, in order
to minimize the arbitrary assumptions. Nevertheless, although the main conclusion is that the best
interest of the child principle can cloak bias and prejudice, if carefully applied, may serve as a useful
tool to bring the promise of universal, indivisible, interdependent and interrelated human rights closer.
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ABUSE OF HUMAN LABOUR RIGHTS OF MIGRANT WORKERS
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Abstract: The Council of Europe system, the United Nations' and the International Labour
Organization's instruments provide a broad protection of human labour rights of migrant workers.
However, reflecting over their effectiveness, we come to the conclusion that some of them exist only
in writing. The author concentrates on the situation of migrant domestic workers and issues linked to
the so-called modern slavery, hyper-precarity and discrimination. She concludes by presenting
postulates how to improve their position.
Key words: migrant domestic workers, modern slavery, hyper-precarity, discrimination.
1

INTRODUCTION
Migrant domestic workers are vulnerable to different kinds of abuse, harassment and
violence. The physical proximity of domestic workers to household members, intimacy and isolation
of the workplace cause the risk to rise. Live-in migrant domestic workers are in a worse situation,
because they are present in the household all the time1. They have to endure the conditions of live-in
domestic workers and, in addition, they are subject to abuses within the recruitment system and from
the police and immigration authorities2. Moreover, the high level of control that employers exercise
over domestic workers results in a situation where non-compliance can be emotionally and
psychologically charged3. The other people's home is a place that habitually escapes any control on
the part of labour inspections and is not treated like a formal workplace4. It is a place where women's
unpaid work is invisible and not economically valued 5. Domestic work is extremely susceptible to
unauthorised work, because state strategies to control compliance would indeed require interference
in private homes, and that is likely to meet with the resistance of citizens 6. For that reason, migrant
domestic workers, whose legal status of residence is very often unregulated, are the most
disadvantaged. Female migrant domestic workers, characterised by the lack of support, the lack of
awareness of their rights and gender discrimination, may be even more vulnerable 7. The phenomenon
is significant as migrant domestic workers are estimated at approximately 11.5 million persons
worldwide, and "women comprise the majority of domestic workers, accounting for 80 per cent of all
workers in the sector globally"8.
This paper will proceed as follows: the most important international legal instruments relating
to the protection of migrants are signalled before comments on the effectiveness of human labour
rights of migrant domestic workers residing in Europe are presented. The paper ends by drawing
some conclusions.
2

INTERNATIONAL LEGAL INSTRUMENTS ENSURING HUMAN LABOUR RIGHTS OF
MIGRANT WORKERS
The undermentioned legal instruments provide a broad protection of human labour rights of
migrant workers. They are here a starting point to examine whether the international legal guarantees
1

ILO, Effective protection for domestic workers: a guide to designing labour laws, p. 3 and 41.
RODGERS, L. Labour Law, Vulnerability and the Regulation of Precarious Work, p. 162.
3 GULLIKSTAD, B., KORSNES KRISTENSEN, G., RINGROSE, P. Paid Migrant Domestic Labour,
Gender Equality, and Citizenship in a Changing Europe: An Introduction, p. 4.
4 TRIANDAFYLLIDOU, A. Irregular Migration and Domestic Work in Europe: Who Cares?, p. 2.
5 FUDGE, J., STRAUSS, K. Migrants, Unfree Labour, and the Legal Construction of Domestic
Servitude: Migrant Domestic Workers in the UK, p. 164.
6 VOGEL, D. The challenge of irregular migration, p. 338.
7 ILO, Effective..., op. cit., p. 3 and 41.
8 ILO, Social protection for domestic workers: Key policy trends and statistics, p. ix-x.
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are not an illusion in the face of reality. We should firstly mention the United Nations' instruments: the
Universal Declaration of Human Rights, the 1985 UN Declaration on the Human Rights of Individuals
Who are not Nationals of the Country in which They Live, the International Covenant on Economic,
Social and Cultural Rights adopted in 1966, the International Covenant on Civil and Political Rights,
the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of
their Families (1990). Secondly, the ILO's instruments: the Migration for Employment Convention
(Revised) of 1949, No. 97, the Migration for Employment Recommendation (Revised) of 1949, No.
86, Convention concerning Migrations in Abusive Conditions and the Promotion of Equality of
Opportunity and Treatment of Migrant Workers No. 143 of 1975, Migrant Workers Recommendation
No. 151 of 1975; Convention concerning decent work for domestic workers (Domestic Workers
Convention of 2011, No. 189), Recommendation (No. 201) of 2011. Thirdly, the Council of Europe
system: the European Social Charter and its revised version, the European Convention for the
Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms 1950, the European Convention on the Legal
Status of Migrant Workers 1977. I will further look at the effectiveness of human labour rights of
migrant domestic workers residing in Europe, taking as a starting point the typology presented by K.
Drzewicki. According to this author, international standards concerning labour as a matter of human
rights are divided into four groups: rights relating to employment (eg. the prohibition of slavery and
forced labour); rights deriving from employment (eg. the right to social security, the right to just and
favourable conditions of work); rights concerning equal treatment and non-discrimination, and
instrumental rights (eg. the right to organise, the right to strike)9. Instrumental rights are beyond the
scope of this article.
3

ABUSE OF EMPLOYMENT-RELATED RIGHTS
The existence of slavery in Europe, especially among migrant domestic workers has been
reported in the literature. There is evidence (eg. provided by recent high-profile UK court cases) of
migrants being kept "like slaves" in their employers’ homes. It constitutes a proof of the existence and
"possible prevalence of forced labour experiences among migrants in the UK" 10. According to the
report of the non-governmental organisation Kalayaan from London, helping migrant domestic
workers, in 2010, 60% of migrant domestic workers registered with Kalayaan were not allowed out
unaccompanied, 65% had their passport withheld, 54% suffered from psychological abuse, 18%
physical abuse/assault, 3% sexual abuse/harassment, 26% did not receive regular/sufficient food,
49% did not have own room, 67% worked seven days a week with no time off, 48% worked at least
16 hours a day, 58% had to be available "on call" 24 hours, 56% received a salary of 50 GBP or less
per week11. Such abusive working conditions have been qualified as "modern slavery", not only in the
literature, documents of governmental and non-governmental organisations, but also in case law12.
In the literature, much attention has been paid to sexual servitude of women. Other forms of
forced labour, such as domestic service, should nevertheless be given equal attention. The ILO
Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) defines forced or compulsory labour as: "All work or service
which is exacted from any person under the menace of any penalty and for which the said person has
not offered himself voluntarily"13. In the UN Trafficking Protocol, 2000, domestic work has also been
considered as one of the occupations that are vulnerable not only to domestic slavery and forced
labour, but also to trafficking. As we know from the International Organisation for Migration (IOM) data,
there are up to 800,000 trafficked people annually. According to estimate made by ILO in 2005, up to
12.3 million people were victims of forced labour. 20 per cent of them were also victims of trafficking

DRZEWICKI, K. Prawo do pracy jako normatywny agregat międzynarodowej ochrony praw
człowieka, p. 75-77.
10 LEWIS, H., DWYER, P., HODKINSON, S., WAITE, L. Hyper-precarious lives: Migrants, work and
forced labour in the Global North, p. 589.
11 LALANI, M. Ending the Abuse. Policies that work to protect migrant domestic workers, p. 12 and
35.
12 MANTOUVALOU, V. Are Labour Rights Human Rights?, p. 165.
13 LEAN LIM, L., LANDUYT, K., EBISUI, M., KAWAR, M., AMERATUNGA, S. An Information Guide:
Preventing Discrimination, Exploitation and Abuse of Women Migrant Workers, p. 10.
9

69

(2.45 million people)14. Migrant domestic workers, especially those in an irregular situation, are
particularly vulnerable to such risks15.
In 2001, the Council of Europe adopted Recommendation 1523 on "domestic slavery" and,
in 2004, the Parliamentary Assembly in the Council of Europe adopted Recommendation 1663
"Domestic slavery: servitude, au pairs and mail-order brides". Domestic work is perceived in these
documents as forced labour and trafficking in human beings, and female migrant working in the
houses of diplomats is seen "as the prototype of the enslaved migrant domestic worker" 16. In fact,
many studies deliver information about migrants, who have been compelled, coerced and confined
into exploitative work17. For example, according to the Centre for Equal Opportunities and Fight
against Racism on Human Trafficking's report (2011), in Brussels the number of cases of economic
exploitation of domestic "live-in" workers rises. There are two principal profiles within the victims:
indeed, female working as a domestic worker for a diplomat, and female working in a private home,
often looking after the children18.
The landmark case of Siliadin v. France sparked hopes of an improvement to the situation of
migrant domestic workers. The case involved a migrant domestic worker from Togo who was forced
to endure horrific living conditions in France. Taking into consideration Article 4 of the European
Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, the Court described the
situation as "servitude, forced and compulsory labour". However, the Court did not qualify the situation
as "slavery" because the employers did not exercise a right of legal ownership over the victim. With
respect to France, the Court ruled that the lack of legislation criminalising such extremely difficult
working conditions constitutes a breach of Article 419.
4

ABUSE OF RIGHTS DERIVING FROM EMPLOYMENT
A lack of effectiveness of rights deriving from employment, in case of migrant workers, has
been very well documented in the literature. For this group of people, the term "precarity" has been
used. It has been described as a phenomenon related to workers "hirable on demand, available on
call, exploitable at will, and firable at whim"20. However, the situation of many migrant workers
(especially domestic migrant workers) could be described by the term "hyper-precarity", which "refers
to the multidimensional insecurities in migrants' work relations and other aspects of their migration
journey or project. Migrants' precarious statuses can restrict and impede their access to, in law and in
practice, a range of employment and social protections in the host state that citizens and permanent
residents generally enjoy"21. Hyper-precarious undocumented immigrants are in a situation of extreme
deprivation of any rights, and of the greatest exploitation22. For instance in France, illegal migrant
domestic workers who work undeclared are in principle not covered by usual employment-related
social security, e.g. paid sick leave, maternity leave, unemployment benefits or pensions for
occupational disabilities or retirement. Since 1999, a specific scheme for irregular migrants entitled
the "State Medical Aid" exists for health care coverage. However, it provides access only to basic
health care treatment and services for irregular migrants who have stayed at least three months in
France and have few resources23.

14
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16 KONTOS, M., TIBE BONIFACIO, G. Introduction: Domestic and Care Work of Migrant Women and
the Right to Family Life, p. 1-2.
17 LEWIS, H., DWYER, P., HODKINSON, S., WAITE, L. op. cit., p. 589.
18 GODIN, M. Domestic Work in Belgium: Crossing Boundaries between Informality and Formality, p.
34.
19 RYAN, B., MANTOUVALOU, V. The Labour and Social Rights of Migrants in International Law, p.
206.
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According to P. Arellano Ortiz, there are some challenges in the field of social security
protection for migrant workers. There is a need to extend coverage of migrants in the host country,
especially to workers in the informal economy (as this group is to a large degree excluded from
mandatory national schemes). Besides, as migrant workers usually move alone, thay leave behind
their family members who also should be protected. Complete coverage through international
agreement is difficult to achieve but the first step in providing coverage should be identified and action
should be taken to promote it24.
Migrant domestic work has been described in the literature by the term "decent work deficit".
It implies not only limited access to social security, but also low wages, unpredictable working hours,
and an ambiguous employment status25. Moreover, there are many situations in which agreement
made verbally between parties is changed by the employer during the fulfilment of work. Employers
increase employee's tasks without simultaneously increasing their remuneration. They usually do this
"naturally" "as live-in domestic workers develop pseudo-family relations with their clients"26.
The acceptance of abusive working conditions and the renunciation of claiming entitlements
by migrant domestic workers are symptomatic of their situation. It is caused by the necessity to keep
their job, maintain their income of subsistence, and to keep sending remittances for their children and
families27. Besides, by losing her job, a live-in migrant domestic worker at the same time loses her
home28.
The negative influence of abusive working and living conditions on migrant workers' health
is another important determinant that affects their situation. Chronic illness or work incapacity may
occur when working for longer time-frames under appalling working conditions and psychological
pressure29. Women migrant workers are exposed to many specific health risks, e.g. physical, they are
prone to sexual and verbal abuse. ILO reported that Indonesian or Filipino women domestic migrant
workers are particularly vulnerable to gender predicated violence and to HIV that avails throughout
the employment period30. Another important issue is an obligation to work when they are ill 31, and
psychological stress causing for example depression32. As pointed out by Bonizzoni, many live-in
workers reported that they were not fed enough by their employers, some of them were always
controlled in regards to what and how much they ate33.
5

ABUSE OF THE RIGHT TO EQUAL TREATMENT AND NON-DISCRIMINATION
According to Wrench34, there are four main variants of discrimination against immigrants that
are important from the perspective of the field of employment: racist; statistical; societal and structural
discrimination.
Racist discrimination is direct and intentional. It takes place when hallmarks of racial or ethnic
identity are used as grounds for differentiation, and no other justification exists. Racist discrimination
includes actions by racist or prejudiced people who hold and act on negative stereotypes about
people, e.g. denying them jobs. Moreover, this type of discrimination covers not only verbal,
psychological and physical abuse, but also harassment at the workplace.

24 ARELLANO

ORTIZ, P. Social Security Protection for Migrants: A Need for Legal Intervention, p. 45.
MULLALLY, S. op. cit., p. 168.
26 MAROUFOF, M. `With All the Cares in the World`: Irregular Migrant Domestic Workers in Greece,
p. 101-102.
27 SOHLER, K., LÉVY, F. op. cit., p. 54.
28 MAROUFOF, M. op. cit., p. 104.
29 SOHLER, K., LÉVY, F. op. cit., p. 61.
30 LATIF ALNASIR, F.A. Health of Migrant Workers; A Matter Of Concern, p. 43-44. See the cited
literature.
31 LEWIS, H., DWYER, P., HODKINSON, S., WAITE, L. op. cit., p. 589.
32 BONIZZONI, P., Undocumented Domestic Workers in Italy: Surviving and Regularizing Strategies,
p. 153.
33 Ibidem, p. 151.
34 WRENCH, J. Discrimination against immigrants in the labour market. An overview and a typology,
p. 121-123. See the cited literature.
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Statistical discrimination includes actions based on perceptions of a minority group as having
certain features that will generate negative consequences for the employer. This type of discrimination
does not cover actions based on personal racism or prejudices.
Societal discrimination means that people who may not be motivated by prejudice or ethnic
hostility themselves take into consideration other people's negative approaches to members of a
social group. For instance, if employment agency employees know that employer is reluctant to
immigrants, they can refrain from sending immigrants for a job interview.
Structural discrimination, which is also called systemic discrimination, "concerns groupbased patterns of disadvantage and inequality that are not the consequences of a particular
individual's bias against the group or a wilful act of social exclusion, but are the result of more subtle,
structural and institutional forces". The disadvantage appears here because the existing system of
opportunities and constraints favours the success of one group and disadvantages another group,
through the operation of policies and practices contributing to such a situation.
Legal discrimination is a sub-type of structural discrimination. It is connected with the
restrictions in some countries that impede access of migrant workers e.g. to major sections of labour
market opportunities.
For example, in UK the majority of migrant worker visa programmes limit the possibilities to
decide on how workers should be employed, where they can live (it is often the employer's household),
if and how they can obtain permanent residence or citizenship, and if they can be joined by their
families. Sometimes they have their passports confiscated on arrival. Moreover, many programmes
establish conditions concerning termination of employment of domestic migrant workers which differ
from those created for other types of workers and which result in deportation, e.g. if they leave their
employer, or if they become pregnant35. In fact, it is common to lose her job if a migrant domestic
worker gets pregnant or has to support underage children36.
It is worth looking at other examples in order to realise how the state disadvantages one
group and favours others. In Spain, legally resident domestic workers start to receive sick pay only
after 29 days of illness. In comparison, other workers receive sick pay on the fourth day of illness 37.
Moreover, if irregular immigrants seek legal redress in this country, they have to reckon with the fact
that they can be deported38. In Ireland, the discrimination experienced by women working without
documentation in an unregulated area of work is intensified by immigration policies which limit the
organising opportunities among workers39. In UK, au pairs (often female migrants) are excluded from
benefiting from the national minimum wage. In Eastern Europe, 45% of domestic employees are not
protected under labour laws. Discrimination risk differs significantly depending on such contextual
variables. "The risks for a highly skilled male migrant executive are unlikely to be the same as a low
skilled female migrant au pair. Female migrants are therefore sometimes at risk of double or triple
discrimination (age, gender and/or ethnicity)"40.
With a view to remuneration, migrant women working as domestic and care workers earn,
as a rule, less than the native care workers41. For example, according to 2004 estimates, in Western
Europe wages of migrant domestic workers were 24% lower than those of national domestic
workers42. Besides, salary levels are differentiated according to the nationality of the worker. Longer
established ethnic niches of care workers, e.g. Filipinos, earn more than the more recently arrived
Ukrainians, Albanians or Russians. An evident linkage between the stereotypes connected with the
workers' ethnicity and their wages is also observable. For instance, comparing domestic workers from
Albania and the Philippines during the 1990s, it has been concluded that the inequality of their
earnings resulted from the stereotypes attached to them: "the good Catholic girls", i.e. Filipinos,
35
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earned more than "the enemy at the doorstep", i.e. Albanians 43. As regards race discrimination, e.g.
in the Netherlands, there is a stronger demand for domestic workers from the Philippines (get paid
better) than for those from Ghana (get paid worse). As it has been mentioned above, it is also gender
which keeps determining a migrant domestic worker's position on the Dutch market. Employers in the
Netherlands generally see domestic work as women's work and tend to prefer women 44
6

CONCLUSION
International instruments ensure an extensive protection of human labour rights of migrants.
However, reflecting over their effectiveness, we come to the conclusion that some of them exist only
in writing. Selected rights from the first three groups according to the K. Drzewicki's typology have
been presented in this article. It turns out that tools introducing safeguards for the protection of rights
relating to employment, rights deriving from employment and rights concerning equal treatment and
non-discrimination have a low effectiveness.
Undoubtedly, action should be taken to encourage countries to take responsibility for the socalled modern slavery, hyper-precarity and discrimination. A system that pushes migrant workers to
report abuses of their rights should be created, and employers should be prosecuted as a result of
the complaints45. What is also important is that we should look at their approach to the ratification of
international instruments. For example, the lack of ratification or even signing (by any of the EU
countries) of the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and
Members of their Families, certainly does not provide the answer to the challenges of migration
processes. In addition, the demands contained in the ILO's Fair Migration Agenda should be
considered, e.g. with regard to increasing the effectiveness of laws on equal treatment and nondiscrimination46. It is also to emphasise that host countries should improve domestic law and migration
policies, ensuring decent working conditions and freedom from exploitation. Particular attention should
be paid to help migrants employed in households.
As highlighted by ILO, law is to be drafted in an accessible way and should be accompanied
by instruments and strategies for its communication and dissemination. Workers will benefit equally
from such measures, as in many cases, they will be unfamiliar with applicable laws and protective
provisions. The tools and methodologies available to ensure compliance with the applicable law
should be adapted to the specific circumstances of domestic work. Protection of victims, prevention
of transgression, accessible assistance, and complaints procedures are important from the point of
view of all domestic workers, especially live-in migrant domestic workers47. Legal protective provisions
should perform the following tasks: define what constitutes abuse, harassment and violence; prohibit
such transgressions; establish dissuasive sanctions; assign responsibility for prevention and
protection; provide for preventative measures, and assign responsibility for monitoring and
enforcement48.
The situation of migrant domestic workers could be also improved by implementing programs
analogous to the Irish pilot scheme of labour inspections of private homes 49. The aim should be to
establish monitoring and inspection systems to cover unregulated work in the informal economy,
especially domestic work50. Additionally, the requirement of a written contract for domestic workers
may constitute an important step in transferring domestic work from the informal economy to the
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formal one51. It is also important to reduce the number of illegal migrants, among which most people
are exposed to violations of their rights.
Further steps should also be taken as regards equal treatment and discrimination. Countries
should apply the principle of equal treatment, according to which migrant domestic workers are
afforded the same labour rights as native workers, e.g. the right to social security.
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INOVATÍVNE MODELY SPRÁVY MAJETKU V KONTEXTE
VYBRANÝCH RÍMSKOPRÁVNYCH INŠTITÚTOV1
Veronika Čunderlík Čerbová a Ľubomír Čunderlík
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá analýzou vybraných rímskoprávnych inštitútov, ktoré môžu
vykazovať spoločné znaky s niektorými inovatívnymi modelmi správy majetku v súčasnom finančnom
práve. Paralely sú identifikované v rímskoprávnych inštitútoch týkajúcich sa správy majetku
poručníkom a opatrovníkom a moderným riadením portfólia podľa zákona o cenných papieroch
a investičných službách.
Kľúčové slová: správa majetku, opatrovníctvo, poručníctvo, zodpovednosť správcov, práva
a povinnosti správcov, riadenie portfólia, úschova a správa cenných papierov, strata dôveryhodnosti,
zákon o cenných papieroch a investičných službách.
Abstract: The article deals with analysis of selected Roman law institutes that may have common
features with some innovative models of asset management in the current financial law, especially
portfolio management according to Act on Securities and Investment Services.
Key words: asset management, cura, tutelage, guardianship, responsibility of guardian, rights and
duties of guardians, portfolio management, safe custody and administration of securities, to cease to
be a trustworthy person, Act on Securities and Investment Services
ÚVOD
Fakt, že kontinentálny systém práva stojí na základoch práva rímskeho, je nespochybniteľný.
Súkromnoprávne inštitúty občianskeho práva predstavujú kontinuitný prvok spájajúci právny poriadok
Rímskej ríše a súčasnosť. Otázku na zamyslenie však predstavuje skutočnosť, či spoločné aspekty
možno identifikovať aj v práve finančnom, špeciálne v inovatívnych modeloch odplatnej správy
cudzieho majetku (asset management), ktoré predstavuje konanie vo vlastnom mene na účet
oprávnenej osoby (investora) jednak vo forme individuálnej správy majetku (riadenie portfólia,
držiteľská správa, správa cenných papierov) a jednak vo forme kolektívnej správy majetku (kolektívne
investovanie, prípadne správa dôchodkových fondov a doplnkových dôchodkových fondov).2 Aj
napriek skutočnosti, že predmetné modely správy majetku sú typickými inštitútmi modernej doby a
moderného práva, analýza niektorých vybraných inštitútov rímskeho práva po obsahovej stránke
prináša prekvapivé zistenia.
Skutočnosť, že medzi rímskoprávnou fiduciou či fideikomisom a anglickým trustom existuje
prepojenie, je vec známa. V našom príspevku sa tejto problematike nebudeme venovať. V tejto
súvislosti možno aspoň uviesť, že z osobitného prehľadu poskytnutého Husárom a Csachom vyplýva,
že slovenské právo pozná iba inštitúty, ktoré kopírujú určité vlastnosti trustu, resp. plnia jemu podobný
účel.3
Hodnotíme, že obsahové prepojenie rímskeho práva s inovatívnymi modelmi správy cudzieho
majetku predstavuje inštitút poručníctva a opatrovníctva. V našom príspevku nebudeme rozlišovať
1

Článok bol spracovaný ako výstup v rámci riešenia grantového projektu VEGA 1/0440/17 s názvom
„Inovatívne formy tvorby peňažných fondov a ich prevodov“ (obdobie riešenia 2017-2019).
2 Príspevok sa nevenuje väzbám uvedených modelov správy majetku s anglosaským trustom, s
rímskoprávnou fiduciou ani so zabezpečovacím prevodom práva, hoci sú autorom známe súvislosti
aj s týmito inštitútmi. K tomu pozri GÁBRIŠ, T.: Rímskoprávna fiducia a anglosaský trust. In: HUSÁR,
J. (ed.): Právo a obchodovanie. Košice: UPJŠ, 2008, s. 71-80.
3 HUSÁR, J., CSACH, K.: Národná správa za Slovenskú republiku. In: TICHÝ, L., RONOVSKÁ, K.,
KOCÍ, M. (eds.): Trust a srovnatelné instituty v Evropě. Praha: Centrum právní komparatistiky
Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, 2014, s. 70.
1
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inštitúty podľa toho, že v prípade poručníctva podľa rímskeho práva išlo o vykonávanie správy majetku
nedospelých (tutela impubertum) a žien (tutela mulierum) a v prípade opatrovníctva o správu majetku
duševne chorých (cura furiosi), osôb s telesnými vadami alebo márnotratníkov (cura prodigi), ale
budeme sa venovať vybraným povinnostiam a zodpovednostiam poručníkov a opatrovníkov ako
správcov majetku zverených osôb a ich paralelami v modernom práve. Navyše, rozdiely, ktoré v
skutočnosti existovali medzi týmito dvoma inštitútmi, pokiaľ ide o práva a povinnosti poručníkov
a opatrovníkov, boli postupne zrušené. V postklasickom a justiniánskom rímskom práve boli tieto
inštitúty zrovnoprávnené do takej miery, že opatrovníctvo bolo vložené do textov, ktoré originálne
pojednávali o poručníctve.4
Mohlo by sa zdať, že hľadanie kvalitatívnych podobností medzi správou majetku v rímskom
práve v inštitútoch poručníctva alebo opatrovníctva a moderným riadením portfólia nepripadá do
úvahy, nakoľko správa majetku v modernom práve sa realizuje na zmluvnom základe, pričom
v rímskom práve tomu tak nebolo. V prameňoch rímskeho práva sa však v súvislosti s poručníctvom
a opatrovníctvom v tejto súvislosti nachádza zaujímavý fragment:
Inst 3, 27, 2 Aj poručníci, ktorí zodpovedajú žalobou z poručníctva, nie sú očividne zaviazaní
zo zmluvy (lebo medzi poručníkom a neplnoletým nemôže vzniknúť právny úkon). Ale že pritom
nezodpovedajú z deliktu, uznáva sa, že zodpovedajú z akoby zmluvy. A tiež v tomto prípade existujú
vzájomné žaloby. Lebo nielen nedospelý má žalobu z poručníctva proti poručníkovi, ale obrátene aj
poručník má proti nedospelému žalobu z poručníctva v prípade, ak niečo použil z majetku
nedospelého alebo sa pre nedospelého zaviazal alebo veriteľovi nedospelého založil nejakú svoju
vec.5
Na základe uvedeného fragmentu možno identifikovať, že aj napriek tomu, že v prípade
poručníctva a opatrovníctva nejde o zmluvný vzťah, rímski právnici tento právny vzťah zaradili do
kvázi-kontraktov, t.j. do skupiny vzťahov, ktoré vykazujú znaky kontraktu, ale rímske civilné právo
tento typ kontraktov nepoznalo, resp. z podstaty tohto vzťahu nemožno vyhodnotiť, že ide o právny
úkon.
Ekvivalent uvedeného kvázi kontraktu v súčasnosti možno identifikovať v právnom vzťahu
medzi obchodníkom s cennými papiermi a jeho klientom pri poskytovaní investičnej služby riadenie
portfólia (zmluva o riadení portfólia), na ktorý sa subsidiárne uplatňujú ustanovenia o komisionárskej
zmluve.
PRÁVA A POVINNOSTI SPRÁVCOV MAJETKU
Najzákladnejšou povinnosťou správcov majetku bolo nenechať svojich zverencov bez
ochrany:
2

D 26, 7, 30 Tutoris praecipuum est officium, ne indefensum pupillum relinquat.6
Povinnosťou správcu majetku podľa rímskeho práva bolo uskutočniť inventúru o všetkom, čo
v rámci správy majetku vykonal, t.j. jeho činnosť musela byť riadne zdokumentovaná z dôvodu
ochrany záujmov jeho zverencov:
D 26, 7, 7 pr. Tutor, qui repertorium non fecit, quod vulgo inventarium appellatur, dolo fecisse
videtur, nisi forte aliqua necessaria et iustissima causa allegari possit, cur id factum non sit. si quis
igitur dolo inventarium non fecerit, in ea condicione est, ut teneatur in id quod pupilli interest, quod ex
4

Porovnaj: BERGER, A. Encyclopedic Dictionary of Roman Law. Philadelphia: The American
Philosophical Society, 1991, s. 420.
5 BLAHO, P. Justiniánske inštitúcie. Trnava: IURA EDITION, 2000, s. 186. D 44, 7, 5, 1 Tutelae
quoque iudicio qui tenentur, non proprie ex contractu obligati intelleguntur ( nullum enim negotium
inter tutorem et pupillum contrahitur): sed quia sane non ex maleficio tenentur, quasi ex contractu
teneri videntur. et hoc autem casu mutuae sunt actiones: non tantum enim pupillus cum tutore, sed
et contra tutor cum pupillo habet actionem, si vel impenderit aliquid in rem pupilli vel pro eo fuerit
obligatus aut rem suam creditori eius obligaverit.
6 Základnou povinnosťou poručníka je nenechať zverenca bez ochrany. (súkromný voľný preklad
autorky)
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iureiurando in litem aestimatur. nihil itaque gerere ante inventarium factum eum oportet, nisi id quod
dilationem nec modicam exspectare possit.7
D 27, 3, 1, 3 Officio tutoris incumbit etiam rationes actus sui conficere et pupillo reddere:
ceterum si non fecit aut si factas non exhibet, hoc nomine iudicio tutelae tenebitur. de servis quoque
interrogationes, sed et quaestiones habendas et hoc officio iudicis convenire placuit. nam divus
severus decrevit, cum neque inventaria neque auctionalia proferentur, remedio eo uti debere, ut
rationes a servis qui rem gesserant proferantur: has rationes si esse mala fide conscriptas a servis
dicunt tutores, etiam in quaestionem servi interrogari poterunt. 8
Nasledujúce fragmenty dokumentujú povinnosti správcov majetku v súvislosti so spôsobom
starostlivosti o majetok zverencov, zodpovednosť sa vyvodzuje voči správcom, ktorí konajú korupčne,
s úmyslom vlastného obohatenia, prípadne konajú liknavo a v neprospech svojich zverencov, čo
môže negatívnym spôsobom ovplyvniť výšku ich majetku:
D 26, 7, 7, 2 Competet adversus tutores tutelae actio, si male contraxerint, hoc est si praedia
comparaverint non idonea per sordes aut gratiam. quid ergo si neque sordide neque gratiose, sed
non bonam condicionem elegerint? recte quis dixerit solam latam neclegentiam eos praestare in hac
parte debere.9
D 26, 7, 7, 3 Si post depositionem pecuniae comparare praedia tutores neglexerunt, incipient
in usuras conveniri: quamquam enim a praetore cogi eos oportet ad comparandum, tamen, si cessent,
etiam usuris plectendi sunt tarditatis gratia, nisi si per eos factum non est quo minus compararent. 10
D 26, 7, 15 Si tutor constitutus quos invenerit debitores non convenerit ac per hoc minus idonei
efficiantur, vel intra sex primos menses pupillares pecunias non collocaverit, ipse in debitam pecuniam
et in usuras eius pecuniae quam non faeneravit convenitur.11
Rímski právnici si uvedomovali možné dopady činnosti správcov majetku, a preto bola
požadovaná z dôvodu ochrany majetku zverencov záruka, t.j. určitá forma poistenia činnosti správcu
majetku:
Poručník, ktorý nevyhotoví výkaz majetku nazývaný inventúra, je považovaný za konajúceho
podvodne s výnimkou nejakej nevyhnutnej a opodstatnenej príčiny, pre ktorú to nebolo urobené.
Preto ak je to podvod, že osoba neurobí inventúru, je v pozícii zodpovedného za hodnotu týkajúcu sa
nedospelého, ktorá sa odhaduje prísahou na súde. Preto by nemal podnikať nič pred uskutočnením
inventúry, okrem niečoho čo neznesie odklad. (súkromný voľný preklad autorky)
8 Jednou z povinností poručníka je zostaviť účet jeho činnosti a predložiť ho svojmu zverencovi.
V prípade, že tak neurobí alebo neodhalí, čo bolo vykonané, je zodpovedný zo žaloby o poručníctvo.
Je akceptované, že otroci môžu byť dopytovaní na získanie informácií, dokonca tortúra spadá do
kompetencie sudcu. Božský Severus pre tento prípad deklaroval, že keď nie je vyhotovená ani
inventúra ani účet predaja a kúpy, účet môže byť zostavený otrokom, ktorý vykonával správu majetku
a môže byť použitý namiesto toho. Ak poručník tvrdí, že tieto účty boli urobené podvodne otrokom,
otroci môžu byť vyšetrovaní s použitím tortúry. (súkromný voľný preklad autorky)
9 Žaloba z poručníctva bude prípustná voči poručníkom, ak uskutočnili zlý kontrakt, čo je prípad, keď
z dôvodu korupcie alebo svojho prospechu kúpili majetok, ktorý nie je vhodný. Čo potom v prípade,
ak nekonal ani nečestne ani s neprimeraným prospechom, ale iba vybral zlý obchod? Je správne, že
v tomto prípade by mali byť zodpovední za hrubú nedbanlivosť. (súkromný voľný preklad autorky)
10 Ak po uložení peňazí poručníci zanedbávajú kúpu nehnuteľnosti, budú podliehať žalobe za úroky.
Preto môžu byť donútení pretorom, aby uskutočnili kúpu, ale v prípade, že tak neurobia, mali by byť
tiež potrestaní zaplatením úrokov z dôvodu ich pomalosti s výnimkou, ak to nebola ich chyba, že niečo
zmarilo kúpu. (súkromný voľný preklad autorky)
11 Keď osoba, ktorá je menovaná za poručníka, nezažaluje niekoho, o kom zistí, že je dlžníkom jeho
zverencov a z tohoto dôvodu je ovplyvnená ich solventnosť alebo ak neinvestuje peniaze svojho
zverenca do šiestich mesiacov po jeho vymenovaní, môže byť žalovaný z peňažného dlhu rovnako
aj pre úroky z peňazí, ktoré nepožičal. (súkromný voľný preklad autorky)
7
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Inst. 1, 24 pr. V snahe zabrániť, aby sa majetok mužských a ženských poručencov
a opatrovancov konaním poručníka alebo opatrovníka nepremrhal alebo nezmenšil, stará sa prétor
o to, aby poručníci a opatrovníci poskytli zábezpeku.12
Inst. 1, 24, 3 V týchto konštitúciách sa tiež výslovne nariaďuje, že poručníci alebo opatrovníci,
ktorí neposkytli žiadnu zábezpeku, budú prinútení úradne dať ručný záloh. 13
Rímski právnici boli predovšetkým praktici, a preto si uvedomovali, že výkon správy majetku
sa nezaobíde bez prípadných nákladov, ktoré musí správca majetku vynaložiť na riadny výkon správy
zverencovho majetku:
D 27, 3, 1, 9 Item sumptus litis tutor reputabit et viatica, si ex officio necesse habuit aliquo
excurrere vel proficisci.14
Zmienené práva a povinnosti pri správe majetku možno indikovať aj v súčasnej odplatnej
správe cudzieho majetku. Ako už bolo zmienené, ide o záväzkový vzťah, ktorý sa odvíja
u individuálnej správy od komisionárskej (prípadne mandátnej15) zmluvy a pri kolektívnej správe aktív
od zmluvy o kúpe podielového listu (alebo iného cenného papiera kolektívneho investovania) a
v prípade starobného dôchodkového sporenia od zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení alebo
zmluvy o doplnkovom dôchodkovom sporení (tzv. účastníckej zmluvy). V našom príspevku budeme
venovať pozornosť povinnostiam správcu majetku v prípade riadenia portfólia.
Predmetom tejto správy aktív je majetok klienta obchodníka s cennými papiermi, ktorý
predstavujú peňažné prostriedky a finančné nástroje klienta zverené obchodníkovi v súvislosti s
vykonávaním niektorej z investičných služieb podľa § 6 ods. 1 alebo ods. 2 písm. a) 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 ako „ZCP“), vrátane
finančných nástrojov a peňažných prostriedkov získaných za tieto hodnoty.
Riadením portfólia sa rozumie obhospodarovanie portfólia finančných nástrojov v súlade s
oprávneniami udelenými klientom na základe diskrécie obhospodarovateľa. K jej realizácii dochádza
na základe zmluvy o riadení portfólia (§ 43 ZCP), ktorej predmetom záväzku je odplatné hospodárenie
s portfóliom klienta (najmä nákup do a predaj z portfólia a súvisiace činnosti) na základe
rozhodovania obchodníka s cennými papiermi ako obhospodarovateľa v rámci zmluvy a v jej rozsahu.
Ide teda o záväzkový vzťah s príslušnými zmluvnými právami a povinnosťami strán, pričom ZCP
definuje základné z nich.
Obhospodarovateľ aj bez explicitného pokynu klienta musí obstarávať kúpu a predaj cenných
papierov. Ak zo zmluvy nevyplýva niečo iné, musí vykonávať aj úschovu a správu cenných papierov.
Spôsob výkonu zmluvného záväzku obchodníka s cennými papiermi je determinovaný odbornou
starostlivosťou o portfólio klienta. To, že nejde o jednorazové plnenie (jednorazové zariadenie
záležitosti), ale kontinuálnu činnosť, potvrdzuje znenie § 43 ods. 3 ZCP, ktorý uvedený záväzok viaže
na dlhodobú odbornú starostlivosť. Klient môže záväzok obmedziť len na povinnosti, ktoré sa týkajú
obstarania kúpy, predaja alebo nadobudnutia cenných papierov pri ich vydaní.

12

Ne tamen pupillorum pupillaramve et eorum qui quaeve in curatione sunt negotia a tutoribus
curatoribusve consumantur vel deminuantur, curat praetor, ut et tutores et curatores eo nomine
satisdent. BLAHO, P. Justiniánske inštitúcie. Trnava: IURA EDITION, 2000, s. 67.
13 Quibus constitutionibus et illud exprimitur, ut, nisi caveant tutores vel curatores, pignoribus captis
coerceantur. BLAHO, P. Justiniánske inštitúcie. Trnava: IURA EDITION, 2000, s. 68.
14 Navyše, poručník musí vyúčtovať náklady na súdne procesy a na cestovné náhrady, ak pre výkon
jeho povinností bolo nevyhnutné ísť niekam inam alebo uskutočniť cestu. (súkromný voľný preklad
autorky)
15 Priamej forme zastúpenia nebudeme venovať ďalej pozornosť vzhľadom na stupeň samostatnosti
konania správcu majetku v porovnaní so skúmanými rímskoprávnymi inštitútmi. V slovenskej právnej
úprave je však možné nájsť určité paralely správy cudzieho majetku aj v prípadoch priameho
zastúpenia (napr. nútená správa banky).
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Ustanovenia o zmluve o riadení portfólia
v ďalšom bližšie nevymedzujú spôsob
obhospodarovania majetku klienta. Toto sa prenecháva na výslovné ďalšie zmluvné zakotvenie
vzájomných práv a povinností medzi zmluvnými stranami. V prípade, že obchodník realizuje aj
činnosti úschovy a správy cenných papierov, musí plniť povinnosti v zmysle osobitných zmluvných
typov, ktoré samostatne zakotvujú depotné obchody (zmluva o úschove listinných cenných papierov
- § 39 ZCP16, zmluva o správe cenných papierov - § 41 ZCP17).
Osobitne sa na obchodníka s cennými papiermi vzťahujú zmluvné povinnosti komisionára
v zmysle komisionárskej zmluvy o obstaraní kúpy alebo predaja cenného papiera (§ 31 - § 35 ZCP)
a subsidiárne aj ustanovenia komisionárskej zmluvy podľa Obchodného zákonníka (§ 577 a nasl.)18.
Takouto zmluvnou povinnosťou, ktorá vyplýva z komisionárskej zmluvy o obstarní kúpy alebo
predaja cenného papiera, je zmluvné vyjadrenie pravidla best execution priamo v obsahu záväzku
v zmluve, a to dvomi spôsobmi (§ 33 ods. 2 ZCP uvádza, že ak má komisionár takú možnosť, je
povinný aj bez súhlasu komitenta predať cenný papier za vyššiu cenu než v pokyne klienta, alebo
kúpiť cenný papier za nižšiu cenu než v pokyne klienta, ak zo zmluvy nevyplýva niečo iné19; § 33 ods.
3 ZCP ukladá komisionárovi kúpiť alebo predať cenný papier za najvýhodnejšiu cenu pre komitenta,
ktorú bolo možné dosiahnuť pri vynaložení odbornej starostlivosti, ak v pokyne klienta – komitenta nie
je určená kúpna alebo predajná cena). V súlade s ustanoveniami o komisionárskej zmluve podľa ZCP
sa ustanovuje ochrana vlastníctva obchodníkovi s cennými papiermi zverených cenných papierov
klienta (komisionára), pokiaľ ich v súlade so „zariaďovaním záležitosti“ obchodníkom nenadobudne
tretia osoba (§ 34 ZCP).
Správa cenných papierov na účet klienta (vrátane držiteľskej správy) je vlastne parciálnou
časťou riadenia portfólia, ktorá spočíva v aktívnom odplatnom zabezpečovaní všetkých potrebných
právnych úkonov správcom s odbornou starostlivosťou, ktoré sú súvisia s právami spojenými s
cenným papierom (zmluva o správe cenných papierov). Kombináciou úschovy a správy cenných
papierov dostávame tzv. uloženie cenných papierov, ktoré sa realizuje na základe zmluvy o uložení
cenných papierov, pričom ide o opäť iba o činnosti, ktoré súvisia s riadením portfólia, avšak je ich
možné vykonávať aj samostatne mimo obhospodarovania portfólia.
Štandardný rámec správania obchodníka s cennými papiermi voči klientovi pri správe majetku
zabezpečujú navyše oproti základným zmluvným dojednaniam viaceré zákonné ustanovenia
upravujúce pravidlá správania sa obchodníka vo vzťahu ku klientom (prevažne zavedené novelou
ZCP č. 209/2007 Z.z. s účinnosťou od 1. novembra 2007 v dôsledku transpozície smernice MiFID).20
Pravidlá tvoria legislatívny regulačný rámec, ktorý dopĺňa zmluvné práva a povinnosti v zmysle
zmienených zmluvných typov a prípadných ďalších zmluvných dojednaní medzi klientom
a obchodníkom s cennými papiermi.
Povinnosti poručníka v prípade starostlivosti o majetok v rímskom práve tak zodpovedá:
zákonná povinnosť obchodníka s cennými papiermi vyjadrená v pravidle najlepšieho vykonania
pokynu - best execution (§ 73o ZCP), zákonná povinnosť viesť oddelene majetok klienta od majetku
obchodníka s cennými papiermi súvisiaca s ochranou vlastníctva majetku klienta, zákaz využiť
zverené peňažné prostriedky a finančné nástroje klienta vo vlastný prospech obchodníka alebo

Napr. povinnosť chrániť listinný cenný papier s vynaložením odbornej starostlivosti pred stratou,
zničením, poškodením, znehodnotením; povinnosť viesť evidenciu o listinnom cennom papieri.
17 Napr. vykonávať s odbornou starostlivosťou, aj bez pokynov klienta, všetky úkony, ktoré sú
potrebné pre výkon a zachovanie práv spojených s cenným papierom; zodpovednosť za škodu na
cennom papieri.
18 Komisionárska zmluva vo všeobecnosti sa radí do skupiny tzv. obstarávateľských zmlúv. Pozri
MAMOJKA, M.: komentár k § 577. In: MAMOJKA, M. a kol.: Obchodný zákonník - Veľký komentár. 2.
zväzok. § 261- § 775. Bratislava: EUROKÓDEX, s.r.o., 2016, s. 443.
19 Ak takúto možnosť nevyužije, je obchodník s cennými papiermi zodpovedný za škodu vzniknutú
z opomenutia tejto povinnosti pri realizovaní obchodu s cennými papiermi s inými
nákupnými/predajnými kurzmi.
20 K tomu pozri aj BAŇÁROVÁ, Ľ., BARILLOVÁ, A., KOŠŤÁL, J.: Ochrana spotrebiteľa vo vzťahu
k subjektom pôsobiacim na kapitálovom trhu – 1. časť. In: Biatec, 2011, č. 5, s. 29. BAŇÁROVÁ, Ľ.,
BARILLOVÁ, A., KOŠŤÁL, J.: Ochrana spotrebiteľa vo vzťahu k subjektom pôsobiacim na
kapitálovom trhu – 2. časť. In: Biatec, 2011, č. 6, s. 27.
16
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v prospech tretích osôb (sprenevera)21, s tým súvisiace evidenčné povinnosti obchodníka s cennými
papiermi podľa § 71h ZCP (vedenie záznamov a účtov, ktoré sú potrebné na rozlíšenie aktív jedného
klienta o ďalších a od aktív obchodníka, prijatie opatrení na identifikáciu finančných nástrojov klienta,
ak sú uložené u tretej osoby podľa § 71i ZCP odlišnej od obchodníka22, zavedenie opatrení na
minimalizovanie rizika straty alebo znehodnotenia aktív klienta v dôsledku ich zneužitia, podvodu,
nekvalitnej správy, nedostatočného vedenia záznamov). Napokon sú to rôzne informačné povinnosti
obchodníka voči svojim klientom, napr. povinnosť podľa § 73j ZCP poskytovať primerané správy
o poskytnutých investičných službách, ktoré obsahujú najmä náklady, ak sa poskytujú aj viaceré
investičné služby, povinnosti podľa § 73k ZCP (súvisiace výlučne s riadením portfólia) poskytovať
klientovi pravidelné výpisy o činnostiach súvisiacich s riadením portfólia, informácie o celkovej sume
poplatkov a nákladov, sume dividend úrokov a pod. počas vykazovaného obdobia, o obchodoch
realizovaných pre klienta.
Zákon stanovuje aj niektoré ďalšie povinnosti, resp. pravidlá, ktoré predstavujú inováciu
v poskytovaní služieb s cieľom „ušitia produktu na mieru“. Ide o najmä o tzv. pravidlo spoznaj svojho
klienta (know your customer), s ktorým súvisí kategorizácia klientov a predkladanie testu vhodnosti (§
73f ZCP) a testu primeranosti (§ 73g ZCP). Nazdávame sa, že tento aspekt povinností nezodpovedá
rímskoprávnemu chápaniu povinností pri individuálnej správe majetku, nakoľko tá súvisela
s predpokladom poznania svojho „klienta“. Možno konštatovať, že rozdiely vyplývajú z podnikateľsky
chápaného vykonávania činností obchodníka s cennými papiermi.
Tretím stupňom ochrany záujmov klienta je plnenie požiadaviek, ktoré vyplývajú priamo
z európskej právnej úpravy (nariadenie EP a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní
trhu), hoci zmienky o nich možno badať aj v zákone o cenných papieroch (napr. § 73b ods. 1
ustanovuje zákaz vykonávania činností smerujúcich k manipulácii s trhom).
ZODPOVEDNOSŤ SPRÁVCOV MAJETKU
Správcovia majetku boli zodpovední za zlý úmysel, nedbanlivosť a nedostatočnú starostlivosť
či neodbornosť. Boli vystavení hrozbe nielen žaloby z poručníctva či opatrovníctva, ale zároveň aj
žalobe z krádeže.
3

D 27, 3, 1 pr. In omnibus quae fecit tutor, cum facere non deberet, item in his quae non fecit,
rationem reddet hoc iudicio, praestando dolum, culpam et quantam in suis rebus diligentiam. 23
D 27, 3, 1, 22 Hunc tamen tutorem, qui intercepit pecuniam pupillarem, et furti teneri papinianus
ait: qui etsi furti teneatur, hac actione conventus furti actione non liberatur: nec enim eadem est
obligatio furti ac tutelae, ut quis dicat plures esse actiones eiusdem facti, sed plures obligationes: nam
et tutelae et furti obligatur. 24
C 5, 38, 1 Et qui notitiae causa liberti tutores dantur, quamvis soli administrandorum
negotiorum pupillorum sive adultorum facultatem interdum non accipiant propter tenuitatem sui
patrimonii, periculo tamen omnes sunt obligati, sive ea, quae scire deberent ex utilitate eorum, tutores

Majetok klienta zverený obchodníkovi nie je súčasťou majetku obchodníka s cennými papiermi.
Ide o tzv. nominee účty, ktoré zabezpečujú voči tretím osobám anonymitu koncového vlastníka
cenného papiera (beneficient).
23 Poručník je vyzvaný v žalobe z poručníctva skladať účty zo všetkého, čo urobil, čoho sa nemal
dopustiť a čo neurobil. Je zodpovedný za zlý úmysel, nedbanlivosť a nedostatočnú starostlivosť, akú
by venoval svojím vlastným záležitostiam. (súkromný voľný preklad autorky)
24 Papinián hovorí, že poručník, ktorý si privlastnil peniaze svojho zverenca je zároveň zodpovedný
zo žaloby z krádeže. A ak je žalovaný za krádež, žaloba z poručníctva z dôvodu sprenevery ho
nezbavuje zodpovednosti zo žaloby z krádeže. Povinnosti v súvislosti s krádežou a v súvislosti
s poručníctvom nie sú rovnaké, čo znamená, že viacero žalôb môže vzniknúť z rovnakých skutkových
okolností a viacerých povinností. Je zodpovedný za obe, za poručníctvo aj za krádež. (súkromný
voľný preklad autorky)
21
22
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sive curatores dissimulaverunt aut fraudem aliquam adhibuerunt vel cum aliis participaverunt aut, cum
suspectos facere deberent, in officio muneris vel obsequio debito cessaverunt.25
Pri správe majetku dochádza často aj k situáciám, ktoré správca nemôže ani pri najlepšej
starostlivosti odvrátiť. Rímski právnici na túto okolnosť reflektovali.
C 5, 38, 4 Tutoribus seu curatoribus fortuitos casus, adversus quos caveri non potuit, imputari
non oportere saepe rescriptum est.26
C 5, 43, 5 In postulandis suspectis tutoribus seu curatoribus non vires patrimoniorum
principaliter, sed an nihil segniter, nihil fraudulenter geratur, perpendi oportet. 27
C 5, 43, 9 Suspectos tutores ex dolo, non etiam eos, qui ob neglegentiam remoti sunt, infames
fieri manifestum est.28
Podvodné konanie pri správe cudzieho majetku bolo v rímskom práve sankcionované
zbavením výkonu správy majetku a stratou dôveryhodnosti – čestnosti, nakoľko čestnosť a dobré
mravy boli esenciálnou súčasťou starostlivej správy majetku.
Inst. 1, 26, 5 Nespoľahlivý je, ako už písal Julianus, kto poručníctvo viedol nedobromyseľne
(non ex fide), aj keď je solventný. Avšak ako rovnako napísal Julianus a podľa neho určila aj
konštitúcia, poručník môže byť ako nespoľahlivý odvolaný skôr, než začne viesť poručníctvo 29
Inst. 1, 26, 6 Kto je odvolaný ako nespoľahlivým je nečestný (famosus), ak je to kvôli
dolóznemu porušeniu povinností, pri kulpóznom porušení to tak nie je.30
Inst. 1, 26, 7 Ak je niekto žalovaný ako nespoľahlivý, podľa názoru Papiniána je mu až do
súdneho rozhodnutia zakázaná poručenská správa.31

Slobodní muži, ktorý boli ustanovení za poručníkov z dôvodu ich znalostí o okolnostiach ich
zverencov, hoci oni samotní neboli vybavení mocou spravovať majetok zverenca, sú zodpovední, ak
zamlčia pred spoluporučníkmi alebo opatrovníkmi tie veci, o ktorých by mali pre blaho svojich
zverencov vedieť, alebo ak sú vinní z podvodu, buď sami alebo v spojenectve s ostatnými, alebo ak
by mali byť uznaní za podozrivých, alebo ak zlyhajú vo výkone ich povinností alebo ak neprejavujú
rešpekt, ktorý by mali. (súkromný voľný preklad autorky)
26 V reskriptoch je často uvádzané, že poručníci a opatrovníci nie sú zodpovední za náhodné udalosti,
proti ktorým nemohli urobiť opatrenia. (súkromný voľný preklad autorky)
27 V žiadosti o odvolanie poručníkov alebo opatrovníkov z dôvodu podozrenia, je potrebné v prvom
rade starostlivo zvážiť nielen výšku ich majetku, ale či niečo vykonali buď z nedbanlivosti alebo
podvodne. (súkromný voľný preklad autorky)
28 Je pravdou, že poručníci, ktorí boli vyhlásení za podozrivých z dôvodu podvodu, ktorý spáchali, nie
tí, ktorí boli zbavení výkonu poručníctva z nedbanlivosti, sa stávajú infámnymi – nečestnými.
(súkromný voľný preklad autorky)
29 Suspectus est autem, et qui non ex fide tutelam gerit, licet solvendo est, ut Iulianus quoque scripsit.
sed et antequam incipiat gerere tutelam tutor, posse eum quasi suspectum removeri, idem Iulianus
scripsit, et secundum eum constitutum est. BLAHO, P. Justiniánske inštitúcie. Trnava: IURA EDITION,
2000, s. 72.
30 Suspectus autem remotus, si quidem ob dolum, famosus est: si ob culpam, non
aeque. BLAHO, P. Justiniánske inštitúcie. Trnava: IURA EDITION, 2000, s. 67
31 Si quis autem suspectus postulatur, quoad cognitio finiatur, interdicitur ei administratio, ut Papiniano
visum est. BLAHO, P. Justiniánske inštitúcie. Trnava: IURA EDITION, 2000, s. 67.
25
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Inst. 1, 26, 12 Napokon treba ešte vedieť, že tí, ktorí poručníctvo alebo opatrovníctvo vedú
nespoľahlivo (fraudulózne), budú z úradu poručníctva odvolaní aj vtedy, keď ponúkli zábezpeku, lebo
zábezpeka nebude meniť zlé úmysly poručníka, lež mu dáva príležitosť naďalej siahať na majetok. 32
Inst. 1, 26, 13 Za nespoľahlivého považujeme toho, kto sa svojím mravným správaním stal
nespoľahlivým; ako nespoľahlivý poručník alebo opatrovník nebude teda odvolaný, kto je síce
chudobný, ale je verný a starostlivý.33
Okrem spomenutej povinnosti konania s odbornou starostlivosťou obchodníka s cennými
papiermi a vzniku jeho zodpovednosti za škodu na zverených hodnotách, ak si neplnil všeobecnú
prevenčnú povinnosť, je potrebné so vznikom zodpovednosti obchodníka ako správcu majetku
venovať pozornosť verejnému záujmu na ochrane jeho klienta (investora). Definícia klientskeho
majetku, ktorú sme uviedli v predchádzajúcej kapitole34, má význam najmä z hľadiska ochrany
majetku klienta. Obchodník s cennými papiermi je totiž povinný zúčastniť sa v SR na ochrane klientov
(tzv. garančná schéma pre investorov) a platiť na tento účel peňažné príspevky do Garančného fondu
investícií (§ 83 ods. 1 ZCP), ktorých ich sústreďuje na prípadné poskytovanie náhrad za nedostupný
klientsky majetok prijatý obchodníkom s cennými papiermi na vykonanie investičnej služby (vrátane
riadenia portfólia, úschovy a správy cenných papierov). Nad rozsah ochrany klientov (t.j. nad sumu
náhrady z fondu za nedostupný klientsky majetok, ktorá predstavuje 50 tis. eur) môžu obchodníci
s cennými papiermi poisťovať finančné nástroje na základe zmluvne dohodnutých podmienok
s komerčnou poisťovňou (§ 98 ZCP).
V prípade porušenia zákonných povinností obchodníkom s cennými papiermi pri poskytovaní
investičných služieb je možné vyvodiť administratívnoprávnu zodpovednosť v sankčnom konaní pred
NBS, a to aj voči fyzickým osobám, ktoré sú členmi orgánu obchodníka s cennými papiermi,
prostredníctvom ktorého obchodník koná. V tejto súvislosti možno uložiť „osobnú pokutu“ členovi
štatutárneho orgánu, členovi dozornej rady, prokuristovi, zamestnancovi zodpovednému za výkon
vnútornej kontroly, vedúcemu zamestnancovi u obchodníka s cennými papiermi podľa závažnosti
a povahy porušenia, a to až do výšky dvanásťnásobku mesačného priemeru jeho celkových príjmov
od obchodníka s cennými papiermi. V dôsledku toho sa taká osoba stáva nedôveryhodnou, ak
uložená peňažná pokuta v posledných desiatich rokoch presiahne sumu 50% sumy, ktorá sa jej mohla
uložiť ako pokuta (§ 8 písm. b) bod 5. ZCP). Strata dôveryhodnosti má potom vplyv na možnosť
fyzickej osoby uchádzať sa o funkciu v orgáne obchodníka s cennými papiermi pro futuro (resp. aj
v iných finančných inštitúciách). Pokuta má preto výrazný represívny a difamačný účinok. Obdobný
účinok pre fyzické osoby majú aj sankcie pre obchodníka s cennými papiermi podľa § 144 ods. 1 ZCP
(odobratie povolenia, zavedenie nútenej správy) alebo vstup obchodníka do likvidácie alebo
konkurzu, s ktorými sa spája strata dôveryhodnosti u fyzickej osoby podľa § 8 písm. b) ZCP.
ZÁVER
Aj napriek na prvý pohľad odlišnému charakteru inštitútov poručníctva a opatrovníctva
v rímskom práve a poskytovaniu investičnej služby riadenia portfólia, možno po obsahovej stránke
nájsť určité príbuznosti. Podobnosti možno identifikovať hlavne v problematike povinností správcov
majetku, nakoľko reálny výkon povinností, správa majetku za účelom zhodnotenia, je identická.
Totožnými sa javia aj dôsledky nezodpovedného a nepoctivého výkonu správy majetku. Na základe
prezentovaného možno konštatovať, že ochrana zvereného majetku je nielen v súčasnosti aktuálnou
4

32

Novissime sciendum est eos, qui frandulenter tutelam vel curam administrant, etiamsi satis offerent,
removendos a tutela, quia satisdatio propositum tutoris malevolum non mutat, sed diutius grassandi
in re familiari facultatem praestat. BLAHO, P. Justiniánske inštitúcie. Trnava: IURA EDITION, 2000,
s. 67-68.
33 Suspectum enim eum putamus, qui moribus talis est, ut suspectus sit: enimvero tutor vel curator,
quamvis pauper est, fidelis tamen et diligens, removendus non est quasi suspectus. BLAHO, P.
Justiniánske inštitúcie. Trnava: IURA EDITION, 2000, s. 68. Porov. D 26, 10, 8 Suspectum tutorem
eum putamus, qui moribus talis est, ut suspectus sit: enimvero tutor quamvis pauper est, fidelis tamen
et diligens, removendus non est quasi suspectus.
34 Ide o definíciu podľa § 81 ods. 1 ZCP.
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témou, ale rezonovala aj v Rímskej ríši, pričom spôsob výkonu správy majetku bol regulovaný veľmi
podobne.
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VYHĽADÁVACIA ČINNOSŤ POD UTAJENOU IDENTITOU
Jozef Furťo
Paneurópska vysoká škola, fakulta práva
Abstrakt: Hazardné hry boli, sú a budú vnímané každou spoločnosťou veľmi intenzívne a zároveň
veľmi citlivo, pretože je to problém, na ktorom vzniká závislosť, a to v období kedy silnie tlak odporcov
hazardu, vrátane obcí, ktorí sú za absolútny zákaz, na jednej strane, ale na strane druhej má z nich
štát značný príjem. Príspevok je venovaný skutkovej a právnej analýze novej dozornej kompetencii
štátnych orgánov dozoru v tejto oblasti financií, a to inštitútu vyhľadávacej činnosti pod utajenou
identitou. Tento inštitút je zameraný na zisťovanie dodržiavania povinnosti prevádzkovateľov alebo
fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie a právnickej osobe, ktoré sa podieľajú na prevádzkovaní
hazardných hier vykonať opatrenia, aby sa nepovolané osoby nemohli zúčastniť na hazardnej hre.
Kľúčové slová: hazard, vyhľadávacia činnosť, orgán dozoru, zákaz, nepovolaná osoba
Abstract: The Gambling has been, is and will be perceived very intense and very sensitive, because
this is an issue on which there is a dependence on the one hand, but on the on ther hand, most of
them state a substantial revenue. This article is dedicated to the factual and legal analysis of the new
supervisory responsibility of the state supervisory bodies in the field of the Finance, these arching
activities undercovert identity. This institute aims at determining compliance with the obligations of
operators or natural person authorized to do business and legal persons involved in gambling to také
measures that unauthorized persons cannot participate in a gambling.
Keywords: gambling, search operation, supervisory authority, prohibition, unathorized person
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ÚVOD

Hazardné hry boli a sú každou spoločnosťou vnímané citlivo a intenzívne. Svedčia o tom aj
skutočnosti, ktoré predchádzali prijatiu priamej novely zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o
hazardných hrách“), teda zákona č. 386/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o hazardných
hrách a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „novela hazardu“).Skutočnosťami,
ktoré predchádzali prijatiu novely hazardu bol najmä veľký trend obcí prijímať všeobecne záväzné
nariadenia, ktorými zakazovali prevádzkovanie hazardných hier v jej územnej pôsobnosti a petícia
„ZASTAVME HAZARD“ . Najzásadnejším argumentom petície, ale aj odporcov hazardu ako takého
je, že sa na hazarde zúčastňujú osoby, ktoré by sa nemali, že sa narúša verejný poriadok a že na
hazarde vzniká závislosť pretože:
zariadenia, v ktorých sú prevádzkované hazardné hry sa stávajú čoraz dostupnejšie a tým
sa vytvára lepší priestor na účasť na týchto hrách a/alebo
sa na hazardných hrách zúčastňujú osoby mladšie ako 18 rokov (ďalej len „mladistvý“) alebo
osoby staršie ako 18 rokov, ktoré zároveň buď sami požiadali o vylúčenie z účasti na
hazardnej hre (ďalej len „samo-vylúčená osoba“), alebo sú denní študenti so sociálnym
štipendiom (ďalej len „denný študent so sociálnym štipendiom“), alebo osoby v hmotnej
núdzi, alebo patologickí hráči (ďalej spolu mladistvý, samo-vylúčená osoba, denný študent
so sociálnym štipendiom, osoba v hmotnej núdzi a patologický hráč „nepovolaná osoba“).
Nie sú známe štatistiky týkajúce sa presných počtov závislých osôb na hazarde, ktoré by preukázali
pravosť informácií a skutočností odporcov hazardu alebo ich vyvrátili, a preto všetky informácie
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odporcov hazardu, ale aj zástancov, je pred tým nech sa s nimi ktokoľvek stotožní dôkladne si overiť.
Treba si uvedomiť aj to, že aj alkohol a tabak sú podobné ako hazard a tiež vzniká na nich závislosť,
no tieto nevyvolávajú také negatívne odozvy v spoločnosti, ako je to pri hazarde. Predpokladáme, že
na alkohole a/alebo tabaku žije na Slovensku viac závislých osôb ako na hazarde, avšak táto
problematika nie je cieľom tohto príspevku.
Cieľom príspevku je priblížiť vyhľadávaciu činnosť pod utajenou identitou zameranú na
zisťovanie dodržiavania povinnosti prevádzkovateľov a osôb podieľajúcich sa na prevádzkovaní
hazardnej hry zakázať účasť na hazardnej hre (§ 35 ods. 6 a 7 zákona o hazardných hrách) a zakázať
vstup do priestorov, v ktorých sa prevádzkujú hazardné hry (§ 35 ods. 8 zákona o hazardných hrách),
nepovolaným osobám ako novú kompetenciu orgánu dozoru, a to bez rozdielu či ide o povolenú
prevádzku, alebo nie. Zároveň je jej cieľom priblížiť preventívne, donucovacie a sankčné prostriedky
nástroje a mechanizmy orgánu dozoru disponujúceho v tejto oblasti.
2

VYHĽADÁVACIA ČINNOSŤ POD UTAJENOU IDENTITOU PO NOVELE HAZARDU

Vyhľadávacia činnosť a nový inštitút zavedený novelou hazardu, ktorým je vyhľadávacia
činnosť pod utajenou identitou, sú po novele hazardu naďalej považované za špecifické formy dozoru,
čomu nasvedčujú skutočnosti, že vyhľadávacia činnosť je zahrnutá vo všeobecných zásadách dozoru
uvedených v § 13 zákona o hazardných hrách a že tvorca zákona použil v § 15a ods. 1 zákona o
hazardných hrách pojem dozor, konkrétne v časti vety„... orgán dozoru vydá písomné poverenie na
výkon dozoru pod utajenou identitou,...“. Cieľom tejto kompetencie orgánu dozoru je rozšírenie
preventívneho účelu orgánu dozoru na jednej strane a na strane druhej vyšpecifikovanie vyhľadávacej
činnosti v porovnaní s právnou úpravou platnou do 31. 12. 2016. O rozšírenie kompetencií orgánu
dozoru ide preto, lebo okrem klasických dozorov tým, že sa budú popri dozoroch zameraných na
zisťovanie dodržiavania iných povinností prevádzkovateľov a osôb podieľajúcich sa na pri
prevádzkovaní hazardnej hry, ako je napr. vyvesený herný plán, označenie stáleho dozoru herne
a pod., sa bude zisťovať dodržiavanie zákazu účasti na hazardných hrách nepovolaných osôb a ich
zákazu vstupu do herne.
Z pohľadu prevádzkovateľov a osôb podieľajúcich sa na prevádzkovaní hazardnej hry ide o
zvýšenie neistoty tým, že sa orgánu dozoru zaviedla ďalšia kompetencia zameraná na zisťovanie
dodržiavania zákazu účasti na hazardnej hre a teda zvýšila sa možnosť prekvapenia týchto osôb tým,
že aj zdanlivý hráč môže byť orgánom dozoru, čím sa očakáva zo strany prevádzkovateľov a osôb
podieľajúcich sa na prevádzkovaní hazardnej hre dôslednejší postup a obozretnejší prístup pri
overovaní totožnosti a veku hráča pred jeho účasťou na hazardnej hre. Tento postup potvrdzuje
preventívny charakter, ktorý je pre spoločnosť a verejnosť prijateľnejší ako sankčný, pretože chráni
spoločnosť pred jej negatívnymi dopadmi (napr. zvyšovanie a podporovanie účasti na hazardnej hre
nepovolaným osobám, zvyšovanie výdavkov štátu na liečbu takýchto ľudí, eliminovanie vzniku
problémov v rodinách, ...) v predstihu na rozdiel od sankčnej funkcie orgánu dozoru, ktorej cieľom je
nielen samotný postih za porušenie, ale aj ako kompenzácia spoločnosti za následky vzniknuté
zisteným porušením zákazu účasti nepovolanej osoby na hazardnej hre, resp. porušenie zákazu jej
vstupu do herne.
Pred prijatím novely hazardu boli orgánom dozoru Ministerstvo financií Slovenskej republiky
(ďalej len „ministerstvo“), obec a daňový úrad (ďalej len „DÚ“). Po 01. 01. 2017, t. j. po novele hazardu,
ostal orgánom dozoru naďalej len DÚ a pridali sa k nemu namiesto ministerstva a obce nové orgány
dozoru, ktorými sú Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky a colné úrady (ďalej spolu len „orgán
dozoru“). Čo sa týka rozšírenia osôb, ktoré sú vylúčene z účasti na hazardnej hre, ale aj zo zákazu
vstupu do herne, došlo k ich rozšíreniu, a to o osoby uvedené v § 35a ods. 2 zákona o hazardných
hrách. Podľa predmetného ustanovenia sa za vylúčené osoby považujú, okrem mladistvých, aj fyzické
osoby, ktoré dovŕšili 18 rokov a zároveň spadajú do jednej z nasledovných kategórií:
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-

2.1

na účely poskytovanej pomoci v hmotnej núdzi tvoria domácnosť alebo
sami požiadali o vylúčenie alebo
bola diagnostikovaná choroba patologického hráčstva podľa medzinárodnej klasifikácie
chorôb alebo
študujú na verejnej vysokej škole, súkromnej vysokej škole alebo štátnej vysokej škole v
dennej forme štúdia, v študijnom programe prvého stupňa, v študijnom programe druhého
stupňa alebo v študijných programoch spojeného prvého a druhého stupňa a zároveň im
bolo priznané sociálne štipendium.
Právna úprava vyhľadávacej činnosti pod utajenou identitou

Vyhľadávacia činnosť pod utajenou identitou nie je výslovne a osobitne upravená, ale jej
právna úprava je rozdelená medzi § 13 zákona o hazardných hrách a § 15a zákona o hazardných
hrách. Všeobecná definícia vyhľadávacej činnosti je obsiahnutá práve v § 13 ods. 9 zákona o
hazardných hrách. Vzhľadom, že zákonodarca uviedol definíciu vyhľadávacej činnosti do § 13 zákona
o hazardných hrách, ktorý sa zaoberá všeobecnými zásadami výkonu dozoru, je možné predpokladať,
že vyhľadávaciu činnosť považujeme za špecifickú formu dozoru, ktorej pravidlá a proces je
v porovnaní s dozorom upravený odlišne a aj jej použitie je teda možné v iných prípadoch, a to v tých,
ktoré boli vyhranené aplikačnou praxou orgánu dozoru, t. j. prevádzkovanie v zakázané dni alebo
mimo prevádzkového času (§ 35 ods. 12 zákona o hazardných hrách), vyhľadávanie nepovolených
prevádzok, resp. prevádzkovanie nepovolených zariadení a pod. Zároveň sa tým potvrdila aj
domnienka právnej úpravy vyhľadávacej činnosti a jej zaradenia účinnej pred novelou hazardu, teda
do 31. 12. 2016, z ktorej nie tak jasne vyplývalo, že išlo o špecifickú formu dozoru.
V § 15a zákona o hazardných hrách je obsiahnutá procesno-právna úprava vyhľadávacej činnosti
pod utajenou činnosťou, ktorú zákon o hazardných hrách upravuje špeciálne v jednom paragrafe. Na
základe tohto je možné považovať túto vyhľadávaciu činnosť nielen za špecifický dozor, ale aj
špecifickú formu vyhľadávacej činnosti, ktorú zákonodarca upravil osobitne, a to z dôvodu, že tento
dozor možno použiť iba pri získavaní a vyhodnocovaní informácií a podkladov o skutočnostiach, ktoré
sa týkajú prevádzkovateľa alebo osoby podieľajúcej sa na prevádzkovaní hazardnej hry, inak ako
dozorom na mieste a dozorom na diaľku. Predmet vyhľadávacej činnosti pod utajenou identitou je
uvedený v § 15a ods. 3 zákona o hazardných hrách a je ním:
zisťovanie dodržiavanie zákazu účasti na hazardnej hre nepovolanej osoby a
zisťovanie dodržiavanie zákazu vstupu do herne nepovolaným osobám;
splnenie povinnosti prevádzkovateľa zabezpečiť v herni stály dohľad.
V porovnaní s predošlou právnou úpravou vyhľadávacej činnosti, t. j. do 31. 12. 2016, ktorú nebolo
možné použiť na zistenie dodržiavania zákazu účasti na hazardnej hre, došlo k jej rozšíreniu
aplikovateľnosti aj na zisťovanie dodržiavania tejto povinnosti. Naďalej sa predpokladá, že
v povolených prevádzkach sa nebudú nepovolané osoby zúčastňovať hazardnej hry, ale bude to
najmä v nepovolených prevádzkach.Novelou hazardu a zavedením vyhľadávacej činnosti pod
utajenou identitou došlo nielen k jej formálnemu rozšíreniu, ale aj k jej reálnemu rozšíreniu, pretože
touto činnosťou bude orgán dozoru oprávnený zistiť a zachytiť nielen účasť nepovolanej osoby na
hazardnej hre, ale nepriamo aj tiež existenciu a reálne fungovanie nepovolenej prevádzky. Na základe
tohto môžeme skonštatovať, že vyhľadávacia činnosť pod utajenou identitou by bola použiteľná nielen
na zákonom stanovené zisťovanie povinností týkajúcich sa zákazu účasti na hazardnej hre
nepovolaných osôb a zákazu vstupu týmto osobám do herne, ale aj na odhaľovanie nelegálnych
prevádzok. Vzhľadom na platnú právnu úpravu, teda na § 15a ods. 3 zákona o hazardných hrách a
zásadu legality orgánov verejnej moci vyplývajúcej z Ústavy Slovenskej republiky, a to že „Štátne
orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví
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zákon.“1, odhaľovanie nelegálnych prevádzok vyhľadávacou činnosťou pod utajenou identitou však
nie je možné. Túto prevádzku však je možné zdokumentovať a zachytiť podľa zákona o hazardných
hrách vyhľadávacou dozorom, konkrétne dozorom na mieste. V takomto prípade, kedy orgán dozoru
zistil porušenie zákazu účasti nepovolanej osoby v nelegálnej prevádzke, by orgán dozoru mal upustiť
od vyhľadávacej činnosti pod utajenou identitou a zápisnice a pristúpiť k dozoru na mieste, z ktorého
vypracuje správu o výsledku dozoru, ktorá obsahuje aj informáciu týkajúcu sa porušenia zákazu účasti
na hazardnej hre nepovolanou osobou.
Vyhľadávacia činnosť pod utajenou identitou bude podľa zákona o hazardných hrách slúžiť
na zisťovanie dodržiavania zákazu účasti na hazardnej hre nepovolaným osobám a zákazu vstupu
týmto osobám do herne, čím došlo k jej rozšíreniu aj vnútorne, a to o zákaz vstupu nepovoleným
osobám do herne. Žiaľ povinnosť zákazu vstupu nepovolaným osobám je aplikovateľná iba na herne,
tzn. na krčmy a iné priestory, ktoré nie sú herňami a prevádzkujú sa v nich hazardné hry do 31. 12.
2017, sa tento zákaz nevzťahuje a nepovolané osoby môžu vstupovať do týchto priestorov bez toho,
aby boli vykázaný. Zákonodarca tento problém nevyriešil ani prechodným ustanovením. Od 01. 01.
2018 už nebude možné prevádzkovať hazardné hry nikde inde iba v herni, takže zákaz vstupu do
herne bude aplikovateľný bez rozdielu uvedeného vyššie.
Podľa § 35 ods. 7 zákona o hazardných hrách je účasť na hazardnej hre zakázaná okrem
mladistvého vyplývajúceho z § 35 ods. 6 zákona o hazardných hrách, aj ostatným nepovolaným
osobám. Na základe platnej a účinnej právnej úpravy nie je však zakázaná účasť na stávkových
hrách2, pretože prvá veta § 35 ods. 7 zákona o hazardných hrách túto účasť explicitne nezakazuje
a ani prevádzkovatelia stávkových hier prevádzkovaných v prevádzkach nie sú povinní využívať
register vylúčených osôb a požadovať predloženie preukazu totožnosti s cieľom overiť si totožnosť
danej osoby a tým pádom zamedziť jej v účasti na hazardnej hre. Zo štvrtej vety citovaného
ustanovenia vyplýva povinnosť pre prevádzkovateľa stávkových hier cez internet, internetovú sieť
a telekomunikačné zariadenia zakázať účasť na stávkovej hre nepovolanej osobe, a to cez povinnosť
overiť túto osobu v registri vylúčených osôb, a to na základe poskytnutých údajov z preukazu
totožnosti a z ďalšieho dokladu a zároveň na základe zaslaných kópií dokumentov, z ktorých fyzická
osoba, ktorá má záujem zúčastniť sa na hazardnej hre, poskytla tieto údaje, napriek tomu, že zákon
o hazardných hrách nezakazuje expressis verbis účasť nepovolanej osobe na hazardnej hre.
Na základe tohto možno badať nielen rôzny prístup pri ukladaní povinností v zákaze účasti
na hazardnej hre pre prevádzkovateľov rôznych druhov hazardných hier, ale aj rôzne povinnosti pre
prevádzkovateľov toho istého druhu hazardných hier, t. j. stávkových hier, prevádzkovaných
v prevádzkach a cez internet (poznámka autora: na Slovensku len TIPOS, národná lotériová
spoločnosť, a. s.), internetovú sieť (poznámka autora: napr. N I K É, spol. s r.o., FORTUNA SK, a.s.,
TIPSPORT SK, a.s. a iní) a telekomunikačných zariadení.
Vyhľadávacia činnosť pod utajenou identitou je možné využiť iba na zisťovanie dodržiavania
povinností prevádzkovateľa a osôb podieľajúcich sa na prevádzkovaní hazardnej hry iba v prípadoch

1Čl.

2 ods. 2 zákona č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
hra je definovaná v § 6 ods. 1 zákona o hazardných hrách ako hazardná hra, pri ktorej
výhra závisí od uhádnutia výsledku v športovej stávkovej udalosti alebo nešportovej stávkovej
udalosti alebo súvisiacej okolnosti. Športová stávková udalosť je športová súťaž, preteky, dostihy.
Nešportová stávková udalosť je spoločenská, politická alebo iná udalosť verejného záujmu, ak táto
neodporuje dobrým mravom; popis nešportovej stávkovej udalosti je súčasťou herného plánu.
Stávková udalosť môže mať najmenej dva rôzne výsledky, na ktoré prevádzkovateľ stávkovej hry
nemá žiadny vplyv.
Stávkovými hrami sú najmä totalizátor, kurzové stávky a dostihové stávky, ktoré možno v reálnom
živote predstavujú prevádzkovatelia ako napr. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., N I K É,
spol. s r.o., FORTUNA SK, a.s., TIPSPORT SK, a.s., a iní.
2Stávková
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herne. V ostatných prípadoch je tento inštitút neaplikovateľný, resp. aplikovateľný veľmi zložitým
spôsobom a za podmienky, že pod utajenou identitou by vystupovala nepovolaná osoba.
2.1.1

Vyhľadávacia činnosť pod utajenou identitou v herni

Vyhľadávacia činnosť pod utajenou identitou začína písomným poverením fyzickej osoby
k takémuto výkonu dozoru. V § 15a ods. 1 zákona o hazardných hrách stanovená jediná náležitosť,
ktorou je číslo preukazu osoby poverenej výkonom dozoru pod utajenou identitou. Zákon o
hazardných hrách bližšie nešpecifikuje aký preukaz by to mal byť, teda či ide o služobný preukaz
štátneho zamestnanca alebo jeho občiansky preukaz alebo iný preukaz.
Ustanovenie § 15a ods. 1 zákona o hazardných hrách by bolo bez § 15a ods. 5 zákona o
hazardných hrách ľahko zneužiteľné a v praxi by mohol poskytnúť priestor pre špekulantov, napr.
v prípade, že príde vo večerných hodinách do herne hráč s falošným poverením, ktoré neobsahuje
nič iné iba číslo preukazu. Zúčastní sa na hazardnej hre, v ktorej príde o svoje vklady, preukáže sa
stálemu dohľadu herne týmto poverením, prípadne falošným druhým preukazom, na ktorý sa
odkazuje v poverení, a stály dohľad herne mu bude musieť podľa § 15a ods. 5 zákona o hazardných
hrách vrátiť všetky plnenia a teda jeho vklady. Stály dohľad herne si nevie a nemá ako overiť v danom
momente či je osoba pod utajenou identitou skutočný zamestnanec orgánu dozoru alebo nie. Na to
je v § 15a ods. 5 zákona o hazardných hrách uvedená lehota tridsiatich dní na vrátenie si všetkých
plnení, aby si stály dohľad herne, resp. sám prevádzkovateľ, overil či osoba pod utajovanou identitou
je skutočným zamestnancom orgánu dozoru alebo nie.
Vráťme sa však k samotnému výkonu vyhľadávacej činnosti pod utajenou identitou. V prípade,
že za osobou pod utajenou identitou skutočný zamestnanec orgánu dozoru, to v praxi znamená, že
na prevádzku príde neznáma fyzická osoba, nechá sa overiť podľa § 35 ods. 6 a ods. 7 zákona o
hazardných hrách stálym dohľadom herne bez toho, aby sa preukázala a informovala o tom, že
vykonáva vyhľadávaciu činnosť, začne hrať a bude si všímať prichádzajúce osoby a činnosť stáleho
dohľadu herne. V prípade, že sa im bude zdať táto osoba neplnoletá a bude ju chcieť skontrolovať,
preukáže sa tejto osobe písomným poverením, ktoré obsahuje iba číslo preukazu, ktorý nie je
v zákone o hazardných hrách bližšie určený a vyšpecifikovaný. Predpokladáme, že má ísť o služobný
preukaz, pretože orgán dozoru môže zastupovať a v jeho mene vystupovať iba jeho zamestnanec,
a to aj z dôvodu, že pri výkone dozornej činnosti prichádza orgán dozoru k informáciám, ktoré sú
osobného charakteru, napr. osobné údaj o hráčovi, obchodné charakteru toho konkrétneho
prevádzkovateľa, ale aj k informáciám týkajúcich sa prevádzkovania hazardnej hry, ktoré podliehajú
podľa § 14 zákona o hazardných hrách mlčanlivosti.V prípade zisťovania ostatných nepovolaných
osôb ako je mladistvý je pre orgán dozoru pod utajenou identitou komplikovanejší, pretože ak má byť
zachovaná utajená identita, tak orgán dozoru nevie a nemá ako zistiť či daná osoba, ktorá hrá
hazardné hry alebo vstúpila do herne je takouto osobou. Túto skutočnosť orgán dozoru zistí až po
tom ako sa preukáže orgán dozoru pod utajenou identitou. Na základe tohto môžeme skonštatovať,
že vyhľadávacia činnosť pod utajenou identitou je v oblasti zisťovania zákazu účasti a vstupu do herne
inou osobou ako mladistvým nevykonateľná.
Zákon o hazardných hrách v § 15a ods. 4 ukladá povinnosť preukázať sa písomným
poverením na výkon dozoru pod utajenou identitou až po vykonaní úkonov potrebných pri dozore
formou vyhľadávacej činnosti. Z toho nepriamo môžeme predpokladať, že ak osoba pod utajenou
identitou nezistí nič, tak sa nemusí preukázať. Takto môže postupovať len za podmienok, ktoré musia
byť splnené kumulatívne a to, že orgán dozoru nezistí porušenie zákazu účasti na hazardnej zároveň
a zamestnanec orgánu dozoru sa nezúčastní na hazardnej hre a nebude žiadať vrátenie plnenia, t. j.
vkladov, podľa § 15a ods. 5 zákona o hazardných hrách. V prípade, že by nebola jedna z týchto
podmienok splnená, bude sa osoba pod utajenou identitou musieť preukázať stálemu dohľadu herne
a až následne požadovať vrátenie všetkých plnení, t. j. vkladov prípadne výhier.

91

Zákon o hazardných hrách neupravuje ani postup ako má stály dohľad herne zistiť výšku
vloženého vkladu, resp. vyplatených výhier, a to najmä pri hazardnej hre prevádzkovanej
prostredníctvom výherných prístrojoch. Nevyhnutné je však, aby zamestnanec orgánu dozoru spolu
so stálym dozorom herne riadne zaevidoval a zdokumentoval výšku vkladov a výhier hneď po
odtajnení, pretože odstupom času by bolo zložité objektívne a riadne zdokumentovať a zdokladovať
ich výšku, a mohlo by to v budúcnosti vytvoriť priestor na špekulácie, a to či už zo strany orgánu
dozoru tak aj zo strany prevádzkovateľa.
Doposiaľ sme sa bavili iba o zisťovaní dodržiavania zákazu účasti na hazardnej hre
nepovolanou osobou a zákazu jej vstupu do herne, ale nie zisťovaním povinnosti prevádzkovateľa
zabezpečiť v herni stály dohľad tak, ako vyplýva z poslednej vety § 35 ods. 8 zákona o hazardných
hrách. Splnenie tejto povinnosti prevádzkovateľom vyhľadávacou činnosťou pod utajenou identitou
nebude možné overiť pod utajenou identitou, aj keď to zákon o hazardných hrách pripúšťa, pretože
stály dohľad herne ani osoba podieľajúca sa na prevádzkovaní hazardnej hry neposkytne súčinnosť
a nepreukáže požadované dokumenty preukazujúce, že osoba, ktorá zabezpečuje stály dohľad herne
je zamestnancom z niektorého z prevádzkovateľov, ktorý prevádzkujú hazardnú hru v danej herni,
cudzej osobe. Preto sa osoba pod utajenou identitou bude musieť preukázať čím sa stráca moment
anonymity a hlavný účel vyhľadávacej činnosti. Na základe tohto môžeme skonštatovať, že toto
ustanovenie je pri zisťovaní a overovaní stáleho dohľadu herne nevykonateľné a je preto nutné ho
overiť inou formou dozoru, napr. dozorom na mieste.
2.1.2 Vyhľadávacia činnosť pod utajenou identitou na
komunikačného kanálu a telekomunikačných zariadení

internete,

internete

ako

Ďalším problémom stojacim za úvahu je postup osoby pod utajenou identitou pri overovaní
dodržiavania skutočností uvedených vyššie a teda najmä zákazu účasti na hazardnej hre nepovolanej
osobe pri prevádzkovaní hazardnej hry cez internet, resp. internetu ako komunikačného kanálu
slúžiaceho na prenos a zber údajov a informácií pri prevádzkovaní hazardnej hry, alebo cez
telekomunikačné zariadenia, keď registrujúca osoba, t. j. nepovolaná osoba, sa nachádza na inom
mieste a môže použiť na identifikáciu údaje inej osoby, ktorá nie je nepovolanou osobou a môže hrať
hazardnú hru. V tejto časti je možné považovať vyhľadávaciu činnosť pod utajenou identitou za
neúčelovú, pretože nie je ňou možné reálne, efektívne a objektívne vykonať kontrolu nad
dodržiavaním povinnosti prevádzkovateľa zakázať účasť nepovolenej osobe na hazardnej hre.
Jednou z možnosti by bola kontrola zameranú na dodržiavanie povinnosti prevádzkovateľa
zakázať účasť na hazardnej hre v sídle prevádzkovateľa vyhľadávacou činnosťou pod utajenou
identitou. Táto možnosť ale nie je reálne uskutočniteľná z dôvodu, že prevádzkovateľ si do sídla
nepustí tretiu osobu bez toho, aby sa táto osoba preukázala, a teda už ide nie o vyhľadávaciu činnosť
pod utajenou identitou, ale o dozor na mieste, ktorého postup je úplne odlišný od vyhľadávacej
činnosti pod utajenou identitou.
2.2

Zápisnica z vyhľadávacej činnosti pod utajenou identitou

Výstupným dokumentom vyhľadávacej činnosti pod utajenou identitou je podľa § 13 ods. 7
zákona o hazardných hrách zápisnica, konkrétne zápisnica z vyhľadávacej činnosti pod utajenou
identitou, na ktorú sa vzťahuje § 15 ods. 9zákona o hazardných hrách, určujúci obsahové náležitosti
správy o výsledku dozoru, a to primerane. Nie je podstatné ako sa označí zápisnica, ale musí byť
z nej zjavne, že či ide o zápisnicu z vyhľadávacej činnosti alebo o zápisnicu z vyhľadávacej činnosti
pod utajenou identitou. Pri použití extenzívneho výkladu, by mala zápisnica a aj zápisnica
z vyhľadávacej činnosti pod utajenou identitou obsahovať všetky náležitosti, ktoré zákon o
hazardných hrách predpisuje pre správu o výsledku dozoru, lebo orgán dozoru vie určiť všetky
predpísané náležitosti, vrátane určenia dozorovaného subjektu, t. j. či ide o prevádzkovateľa alebo
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osobu podieľajúcu sa na prevádzkovaní hazardnej hry, a teda aj podpis konkrétneho dozorovaného
subjektu, vrátane informácie o tom či sa osoba pod utajenou identitou zúčastnila na hazardnej hre
a koľko vložila a koľko vybrala počas dozoru.
2.3 Sankcie za nedodržanie povinnosti zákazu účasti na hazardnej hre po novele hazardu
Novelou hazardu došlo zmenou povinností prevádzkovateľa a osoby podieľajúcej sa na
prevádzkovaní hazardnej hry aj k rozšíreniu a vyšpecifikovaniu sankcií za zistené porušenie zákazu
účasti na hazardnej hre nepovolanej osobe a za porušenie zákazu vstupu do herne tejto osobe
orgánom dozoru. Orgánu dozoru aj po novele hazardu ostáva naďalej v platnosti možnosť ukladanie
sankcií opakovane a súbežne.
Nižšie uvedené sankcie, t. j. pokuta za priestupok alebo za správny delikt, sú podľa § 54 ods.
11 zákona o hazardných hrách splatné do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia, ktorým boli uložené
a sú príjmom štátneho rozpočtu.
2.3.1 Sankcia prevádzkovateľovi a osobe podieľajúcej sa na prevádzkovaní hazardnej hry
Orgán dozoru je pri zistení porušenia zákazu účasti nepovolanej osoby na hazardnej hre
prevádzkovateľom, vyplývajúcich z § 35 ods. 6 a 7 zákona o hazardných hrách, a porušenia zákazu
vstupu do herne, vyplývajúceho z § 35 ods. 8 zákona o hazardných hrách, povinný uložiť
prevádzkovateľovi podľa § 56 ods. 1 písm. b) zákona o hazardných hrách pokutu za správny delikt
v rozmedzí od 500 eur do 10 000 eur. Túto pokutu samozrejme orgán dozoru ukladá aj za iné zistené
porušenia zákona o hazardných hrách akými je napr. skutočnosť, že si prevádzkovateľ nevedie
evidenciu vkladov a výhier alebo za to, že si prevádzkovateľ nesplnil oznamovaciu povinnosť ohľadom
stavov počítadiel, a to či už pred spustením alebo pri ukončení alebo ich zmene príslušnému
daňovému úradu. Ďalej v § 56 ods. 1 písm. e) zákona o hazardných hrách je za zistenie porušenia
povinnosti prevádzkovateľa a osoby podieľajúcej sa na prevádzkovaní vyplývajúcich z § 35 ods. 6, 7
a 8 zákona o hazardných hrách možnosť uloženia pokuty od 3 000 eur do 100 000 eur.
Vzhľadom na to, že sankcionovať prevádzkovateľ možno za porušenie § 35 ods. 6, 7 a 8
zákona o hazardných hrách tým, že povolí hrať hazardnú hru nepovolanej osobe alebo povolí vstup
do herne nepovolanej osobe na základe dvoch rôznych ustanovení s rôznymi výškami pokút,môže
v praxi spôsobiť komplikácie pri ukladaní pokút.
Tento problém je možné vyriešiť jednoducho, a to za použitia zásady legality vyplývajúcej z čl.
2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, a to že orgány verejnej moci môžu vždy konať iba podľa ústavy
a spôsobom ustanoveným zákonom. Teda ak orgán dozoru zistí, že prevádzkovateľ povolil hrať
hazardnú hru nepovolanej osobe alebo povolil vstup do herne tejto osobe, uloží pokutu za správny
delikt na základe podľa § 56 ods. 1 písm. b) zákona o hazardných hrách v rozmedzí od 500 eur do
10 000 eur, pretože je v zákone o hazardných hrách presne uvedené, za ktoré porušenia sa pokuta
ukladá. Túto pokutu je na základe znenia zákona o hazardných hrách povinný uložiť orgán dozoru iba
prevádzkovateľovi. V prípade porušenia zákazu účasti na hazardnej hre alebo porušenia zákazu
vstupu do herne osobou podieľajúcou sa na prevádzkovaní hazardnej hry tým, že povolí hrať
hazardnú hru nepovolanej osobe alebo povolí vstup do herne takejto osobe, orgán dozoru uloží tejto
osobe pokutu za správny delikt na základe podľa § 56 ods. 1 písm. e) zákona o hazardných hrách
v rozmedzí od 3 000 eur do 100 000 eur.
Pri ukladaní pokuty za nedodržanie povinnosti zákazu účasti nepovolanej osoby na hazardnej
hre alebo zákazu vstupu do herne touto osobou už nie je možné odstrániť protiprávny stav a teda nie
je možné, aby na túto skutočnosť správny orgán prihliadal pri určovaní výšky pokuty. Zároveň
vzhľadom na zistené porušenie, ktoré nemá len dosah a dopad na prevádzkovateľa a osoby s ním
podieľajúce sa prevádzkovaní hazardnej hry vo forme pokuty, ale aj spoločenský dopad, a to napr. vo
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forme potencionálneho rizika vzniku závislosti na hazarde nepovolaným osobám, resp. podpora tejto
závislosti, a preto je potrebné pri ukladaní pokuty za správny delikt zodpovedne, aby pokuta pôsobila
účinne a hlavne edukatívne a preventívne.
Pokutu ukladá správny orgán rozhodnutím v správnom konaní podľa zákona č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
2.3.2 Sankcia osobe podieľajúcej sa na prevádzkovaní hazardnej hry – stály dohľad herne
Túto sankciu v porovnaní so sankciou uvedenou vyššie je možno uložiť len fyzickej osobe,
ktorá nezakázala hrať hazardnú hru nepovolanej osobe alebo povolila vstup do herne takejto osobe
a túto skutočnosť zistil orgán dozoru svojou činnosťou. Orgán dozoru uloží takejto osobe za zistené
porušenie tejto povinnosti pokutu podľa § 55 ods. 1 písm. d) zákona o hazardných hrách v spojení s
§ 55 ods. 2 písm. d) zákona o hazardných hrách vo výške od 2 000 eur do 20 000 eur.
V praxi to znamená, že túto sankciu je možné uložiť konkrétnej osobe, t. j. stálemu dohľadu
herne, ktorým je podľa § 35 ods. 8 zákona o hazardných hrách vždy fyzická osoba, ktorá na základe
pracovného pomeru s jedným z prevádzkovateľov hazardnej hry prevádzkovanej v herni na základe
individuálnej licencie vykonáva prácu vymedzenú v pracovnej zmluve.
V tomto prípade sa priestupok ukladá podľa zákona č. 372/1990 Zb. Zákon Slovenskej
národnej rady o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
3

ZÁVER

Sme si vedomý, že problematika hazardných hier je veľmi príťažlivá, ale tak ako je zradný
samotný hazard, tak je zradná aj táto téma.
Vyhľadávacia činnosť pod utajenou identitou je jednou z foriem dozoru podľa zákona o
hazardných hrách a zároveň špecifickou formou vyhľadávacej činnosti. Medzi ďalšie formy dozoru
zákon o hazardných hrách zaraďuje dozor na mieste, ktorý sa člení na dozor v sídle prevádzkovateľa
a na dozor v prevádzke, t. j. na mieste, kde dochádza k reálnemu prevádzkovaniu hazardných hier
a teda k prijímaniu vkladov a vyplácaniu výhier.
V praxi orgánu dozoru naďalej ostáva prednostné použitie dozoru na mieste pred
vyhľadávacou činnosťou, avšak vyhľadávaciu činnosť môže orgán dozoru použiť subsidiárne s tým
rozdielom, že pri použití vyhľadávacej činnosť po novele hazardu nie je orgán dozoru povinný
vypracovávať správu o výsledku dozoru v prípade, ak pod utajenou identitou zistí porušenie zákazu
účasti na hazardnej hre alebo porušenie zákazu vstupu do herne nepovolanej osobe, ale na začatie
správneho konania vo veci uloženia sankcie bude postačovať aj zápisnica z vyhľadávacej činnosti
pod utajenou identitou.
Na základe uvedeného možno skonštatovať, že zavedením vyhľadávacej činnosti pod
utajenou identitou do zákona o hazardných hrách sa nezaviedlo do právneho poriadku upravujúceho
legálnu podnikateľskú činnosť v oblasti hazardných hier nová kompetencia pre orgán dozoru tak, ako
to bolo uvádzané, ale len sa sprecizovalo a sformalizovalo v zákone o hazardných hrách to, čo bolo
v praxi orgánom dozoru už vykonávané.
Na záver si dovolíme malý apel na spoločnosť, aby sa pozreli späť do minulosti na rôzne
prohibície a položili jednoduchú otázku. Je prohibícia hazardu správna cesta alebo nie a či nie je
lepšie mať hazard pod štátnou kontrolou ako pod kontrolou neštátnych orgánov?
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NOVÉ VÝZVY V OBLASTI OCHRANY SPOTREBITEĽA NA
FINANČNOM TRHU1
Simona Heseková Bojmírová
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: V súčasnosti sme svedkami zvyšujúceho sa trendu ochrany spotrebiteľa na finančnom trhu,
ktorý sa prejavuje v komplexných a pomerne rozsiahlych legislatívnych zmenách. Tieto zmeny sú
spojené s čoraz precíznejším zakotvením povinností subjektov finančného trhu, práv spotrebiteľa ako
aj novou kompetenciou Národnej banky Slovenska v rámci výkonu dohľadu v oblasti ochrany
finančných spotrebiteľov. Článok sa zaoberá vybranými otázkami ochrany spotrebiteľa na finančnom
trhu v kontexte legislatívnych zmien ako aj aplikačnej praxe.
Kľúčové slová: spotrebiteľ, finančný trh, Národná banka Slovenska, peer to peer lending
Abstract: Currently we can observe increasing trends in consumer protection in the financial market,
which is reflected in the relatively complex and extensive legislative changes. These changes are
associated with more precisely stipulated obligations of financial market entities, consumer rights and
the new competence of the National Bank of Slovakia in the field of financial consumer protection.
The article deals with selected issues of consumer protection in the financial market in the context of
legislative changes and practical application.
Key words: consumer, financial market, the National Bank of Slovakia, peer to peer lending
ÚVOD
V recentom období prechádza legislatíva upravujúca ochranu spotrebiteľa na finančnom trhu
značnými zmenami. Nové legislatívne tendencie smerujúce k zvyšovaniu ochrany spotrebiteľa na
finančnom trhu sú úzko prepojené a ovplyvňované zvyšujúcim sa zadlžením domácností. Počas
posledných desiatich rokov, zadlženosť domácností vzrástla na rekordnú úroveň v mnohých krajinách
OECD. Trend rastúcej zadlženosti domácností je typický aj pre Slovenskú republiku. Podľa Analýzy
Národnej banky Slovenska (ďalej len „NBS“) podiel úverov poskytnutých domácnostiam na ich
disponibilnom príjme je druhý najvyšší spomedzi jedenástich krajín strednej a východnej Európy.
Navyše ako jediný výrazne rastie, pričom od začiatku krízy sa jeho hodnota zdvojnásobila. Úvery na
nehnuteľnosti aj spotrebiteľské úvery zaznamenali na konci roka 2016 medziročný rast na úrovni
približne 14 %. Medzi hlavné faktory, ktoré spôsobili rast zadlženosti domácností, zaraďuje NBS vývoj
úrokových sadzieb, ktoré v uplynulom období zaznamenali pretrvávajúci pokles, ako aj rast
zamestnanosti a miezd.2 Hlavné riziká súvisiace s rastom zadlženosti sú spojené so zvyšovaním
citlivosti domácností na zmeny v úrokových sadzbách, ceny komodít a zmeny v príjmoch.3 Vzhľadom
na tieto faktory hodnotí NBS riziko rýchleho rastu zadlženosti domácností ako jedno
z najvýznamnejších rizík pre stabilitu slovenského finančného sektora. Trend rastúceho zadlženia
domácností sa priamo odzrkadlil aj v legislatívnych zmenách, ktoré sú síce zamerané na ochranu
spotrebiteľa v korelácií so zaistením stability finančného trhu, no zároveň môžu byť spúšťačom pre
zvýšený nárast inovatívnych foriem financovania a s tým spojenými novými výzvami kladenými na
legislatívu v oblasti finančného práva. Predmetné legislatívne zmeny, ktoré môžu iniciovať posun
1

Článok bol spracovaný ako výstup v rámci riešenia grantového projektu VEGA 1/0440/17 s názvom
„Inovatívne formy tvorby peňažných fondov a ich prevodov“ (obdobie riešenia 2017-2019)“.
2 Národná banka Slovenska: Analýza slovenského finančného sektora za rok 2016. dostupné na:
http://www.nbs.sk/sk/publikacie/analyzy-slovenskeho-financneho-sektora
3 GIROUARD, N., KENNEDY, M. and ANDRE, C.: Has the Rise in Debt Made Households More
Vulnerable? OECD Economics Department Working Papers, No. 535. Paris : OECD Publishing.
2006.
1
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trendov v oblasti finančného práva sú podľa nášho názoru úzko spojené aj s problematikou skúmania
bonity spotrebiteľov.
POSUDZOVANIE SCHOPNOSTI SPOTREBITEĽA SPLÁCAŤ ÚVER-LEGISLATÍVNY
VÝVOJ
Čoraz precíznejšie legislatívne zakotvenie posudzovania schopnosti spotrebiteľa splácať úver
predstavuje jeden zo základných krokov typických pre recentné legislatívne zmeny v oblasti
poskytovania úverov. Legislatíva upravujúca poskytovanie úverov prešla dynamickými zmenami,
ktoré smerujú k legislatívnemu zakotveniu otázok, ktoré pred tým neboli priamo upravené v právnych
predpisoch. Základnou črtou týchto zmien je špecifikácia práv spotrebiteľov a povinností veriteľov
v závislosti od typu úveru. Pokým v minulosti prevládala dispozitívnejšia právna úprava, ktorej základ
spočíval v ustanoveniach Obchodného zákonníka a legislatíve upravujúcej ochranu spotrebiteľa,
v súčasnosti sú práva spotrebiteľov a povinnosti veriteľov pri poskytovaní úverov v značnej miere
špecifikované v závislosti od typu úveru. Spolu s touto legislatívnou „diverzifikáciou“ úverového
portfólia predstavovali významný posun v ochrane spotrebiteľa na finančnom trhu aj zmeny v oblasti
výkonu dohľadu. K 1. januáru 2015 prestala vykonávať kontrolu dodržiavania povinností týkajúcich sa
spotrebiteľských úverov Slovenská obchodná inšpekcia a výkon dohľadu v tejto veci prevzala NBS.
Zároveň v záujme dosiahnutia kompaktnej legislatívy zabezpečujúcej adekvátny výkon činnosti
poskytovania úverov a výkonu dohľadu nad touto činnosťou bol do rúk NBS zverený aj povoľovací
proces, tzv. licencovanie subjektov, ktoré majú záujem poskytovať spotrebiteľské úvery bez
bankového povolenia.
Na analýzu legislatívneho vývoja povinnosti veriteľa posudzovať schopnosť spotrebiteľa
splácať úver, je potrebné sa pozrieť na predmetnú problematiku cez zmeny prijímané pri jednotlivých
úveroch poskytovaných spotrebiteľovi.4 Posúdenie schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský
úver v zmysle zákona č.129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre
spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o spotrebiteľských úveroch“)
pôvodne stavalo len na pomerne vágne vymedzenej povinnosti veriteľa posúdiť s odbornou
starostlivosťou schopnosť spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver. Kľúčovým prvkom v rámci danej
problematiky bolo posúdenie s odbornou starostlivosťou, pričom bližšie vymedzenie odbornej
starostlivosti nebolo do septembra 2015 v zákone užšie špecifikované, ale stavalo len na posúdení
bonity spotrebiteľa s ohľadom na získané informácie o spotrebiteľovi. Pri posudzovaní schopnosti
spotrebiteľa splácať úver mal veriteľ v zmysle zákona o spotrebiteľských úveroch brať do úvahy najmä
dobu, na ktorú sa poskytuje spotrebiteľský úver, výšku spotrebiteľského úveru, príjem spotrebiteľa a
prípadne aj účel spotrebiteľského úveru. Postupne od roku 2015 začal zákonodarca precizovať
vymedzenie odbornej starostlivosti v korelácií s posudzovaním schopnosti spotrebiteľa splácať úver
a to najmä s ohľadom na povinnosť veriteľov poskytovať údaje o spotrebiteľských úveroch do
elektronického registra údajov a ich následnou povinnosťou využívať takéto údaje práve na účely
posudzovania bonity spotrebiteľa. V tomto smere je nevyhnutné spomenúť odporúčanie Národnej
banky Slovenska č. 1/2014 zo 7. októbra 2014 v oblasti politiky obozretnosti na makroúrovni k rizikám
spojeným s vývojom na trhu retailových úverov (ďalej aj len „Odporúčanie NBS k retailovým
úverom“),5 ktoré upravuje otázky súvisiace so stanovením a dodržiavaním vnútorného limitu na
ukazovateľ schopnosti klienta splácať úver, zachovaním limitu v prípade nepriaznivých podmienok,
s vykonávaním stresového testovania portfólia na nárast úrokových sadzieb a zvýšenie
nezamestnanosti či so zachovávaním obozretného prístupu pri refinancovaní úverov spojenom s
významným navýšením istiny.6 Vo všeobecnosti sú predmetom odporúčania úvery poskytnuté
2

Hypotekárny úver je upravený v zákone č.483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, stavebný úver v zákone Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení,
úver na bývanie v zákone č.90/2016 Z.z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a spotrebiteľský úver v zákone č.129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch a o iných
úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
5 KALMAN, J.: Analýza trendov a rizík v slovenskom finančnom sektore v roku 2015. Bratislava. In:
Biatec. ročník 24, 2/2016.
6 Retailovým úverom úver poskytnutý bankou fyzickej osobe s výnimkou kreditných kariet a
prečerpaní bežného účtu, bez ohľadu na zabezpečenie alebo účel použitia úveru a s výnimkou úverov
na podnikanie poskytnutých fyzickým osobám – podnikateľom.
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fyzickým osobám s výnimkou úverov na podnikanie, rozsah aplikácie jednotlivých odporúčaní na
rozličné typy úverov (úvery zabezpečené nehnuteľnosťou, nezabezpečené úvery, medziúvery,
stavebné úvery) je však rôzny.7 Dané Odporúčanie NBS k retailovým úverom sa však vzťahuje na
banky a pobočky zahraničných bánk, vykonávajúce činnosť na území Slovenskej republiky podľa
zákona č.483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon
o bankách“) a teda nevzťahovalo sa, a ani sa nevzťahuje na nebankové subjekty poskytujúce
spotrebiteľské úvery. Keďže toto Odporúčanie NBS k retailovým úverom nemá pre banky záväzný
(vynútiteľný) charakter, nie je možné zo strany NBS vykonávať dohľad nad jeho plnením a taktiež nie
je možné za jeho porušenie uplatňovať opatrenia na nápravu a pokuty.8 Práve tieto dôvody viedli
zákonodarcu k jeho priamej implementácií do zákona o spotrebiteľských úveroch a zákona č.90/2016
Z.z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o úveroch na
bývanie“).
Novo prijatý zákon o úveroch na bývanie v podstate reflektuje ustanovenia Odporúčania NBS
k retailovým úverom. Tento zákon okrem precízne stanoveného postupu zisťovania schopnosti
spotrebiteľa splácať úver na bývanie predstavuje významný posun v legislatíve upravujúcej úvery pre
spotrebiteľov a to tým, že priamo legislatívne zakotvuje „nový typ“ úveru a to úver na bývanie9
a zároveň priamo ovplyvňuje aj postup veriteľov pri poskytovaní hypotekárnych úverov spotrebiteľovi
a niektorých stavebných úverov podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o
stavebnom sporení (ďalej aj len ako“ zákon o stavebnom sporení“).10 Zákon o úveroch na bývanie tak
pôsobí vo vzťahu k zákonu o bankách a k zákonu o stavebnom sporení ako všeobecný právny
predpis a uvedené dva zákony sú osobitné právne predpisy.
S úmyslom zmierniť riziká tak pre spotrebiteľov, ako aj pre veriteľov, obmedziť tvorbu
nerovnováh na finančnom trhu a trhu nehnuteľností a zabezpečiť, aby bol rast úverov na bývanie
zdravý a udržateľný bolo prijaté Opatrenie NBS z 13. decembra 2016, ktorým sa ustanovujú
podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať úver na bývanie (ďalej aj len „Opatrenie NBS
o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať úver na bývanie“). Dané opatrenie posúva otázku
posudzovania schopnosti spotrebiteľa splácať úver na bývanie ešte k precíznejšej právnej úprave
a vytvára akúsi „nadstavbu“ Odporúčania NBS k retailovým úverom premietnutým do zákona
o úveroch na bývanie. Opatrenie NBS o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať úver na bývanie sa
vzhľadom na definíciu veriteľa v zákone o úveroch na bývanie ako veriteľa, ktorým môže byť nielen
banka, resp. pobočka zahraničnej banky majúca bankové povolenie, ale aj iný veriteľ, ktorý má
povolenie NBS podľa zákona o spotrebiteľských úveroch,11 vzťahuje na všetkých veriteľov
poskytujúcich úvery na bývanie, čím sa v dôsledku vývoja legislatívy logicky odstránili problematické
aspekty spojené s predchádzajúcou aplikáciou Odporúčania NBS k retailovým úverom.

Národná banka Slovenska: Opatrenia v oblasti obozretného poskytovania úverov na bývanie platné
od
1.
januára
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(Prehľad).
Dostupné
na
http://www.nbs.sk/_img/Documents/_Dohlad/Makropolitika/opatrenie_prehlad.pdf
8 Dôvodová správa k Návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 129/2010 Z. z. o
spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
s účinnosťou od januára 2017.
9 Bližšie § 1 ods.2 zákona č.90/2016 Z.z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
10 Stavebné úvery alebo iné úvery podľa zákona o stavebnom sporení, ktoré nie sú zabezpečené
záložným právom k nehnuteľnosti a ich účel spočíva napr. v stavebných úpravách, modernizácií a
obnovy bytu, rodinného domu spadajú pri poskytnutí takéhoto úveru pod pôsobnosť zákona o
spotrebiteľských úveroch. Stavebné úvery alebo iné úvery podľa zákona o stavebnom sporení
čerpané na stavebné účely, ktoré sú zabezpečené záložným právom k nehnuteľnosti spadajú aj pod
pôsobnosť zákona o úveroch na bývanie.
11 V zmysle zákona o úveroch na bývanie je ako dodatočná požiadavka pre veriteľov idúca nad rámec
zákona o spotrebiteľských úveroch formulovaná požiadavka hodnoverne preukázať vlastné peňažné
prostriedky na poskytovanie úverov na bývanie vo výške najmenej 16 600 000 eur a ďalšie peňažné
prostriedky určené na poskytovanie úverov na bývanie pri fyzických osobách, a pri právnických
osobách splatené peňažné prostriedky základného imania vo výške najmenej 16 600 000 eur
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Aj z pohľadu ustanovení zákona o spotrebiteľských úverov došlo k hlbšiemu precizovaniu
otázky posudzovania schopnosti spotrebiteľa splácať úver a jej zosúladeniu s prístupom prijatým
v zákone o úveroch na bývanie a to v januári 2017 prijatím novely zákona o spotrebiteľských
úveroch. Táto novela bola prijatá v súlade s Plánom legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na
rok 2016 s hlavným zámerom vypracovať minimálny okruh regulatórnych požiadaviek za účelom
obozretného poskytovania spotrebiteľských úverov veriteľmi a zohľadniť vzniknuté nedostatky
vyplývajúce z aplikačnej praxe v tejto oblasti. Cieľom novely je podľa dôvodovej správy predovšetkým
obozretne predísť negatívnym trendom pri poskytovaní spotrebiteľských úverov, ktoré by mohli
v budúcnosti viesť k zvýšeniu rizík tak pre veriteľov, ako aj spotrebiteľov a ekonomiku ako celok. 12
POSUDZOVANIE SCHOPNOSTI SPOTREBITEĽA SPLÁCAŤ ÚVER V ZMYSLE PLATNEJ
LEGISLATÍVY
Základný rámec povinnosti veriteľa posudzovať schopnosť spotrebiteľa splácať úver v zmysle
vyššie načrtnutého legislatívneho vývoja spočíva pri úveroch na bývanie v súčasnosti
v ustanoveniach zákona o úveroch na bývanie a ustanoveniach Opatrenia NBS o posúdení
schopnosti spotrebiteľa splácať úver na bývanie a pri spotrebiteľských úveroch v ustanoveniach
zákona o spotrebiteľských úveroch. Aj pri spotrebiteľských úveroch sa podľa informácií NBS
predpokladá rozšírenie niektorých dodatočných požiadaviek na spotrebiteľské úvery prijatím
opatrenia NBS o posudzovaní schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver, ktoré je plánované
v priebehu roka 2017. Dovtedy sa na spotrebiteľské úvery vzťahuje Odporúčanie NBS k retailovým
úverom.13 S predpokladaným rozšírením niektorých dodatočných požiadaviek rátal aj návrh novely
zákona o spotrebiteľských úveroch, ktorý s účinnosťou k januáru 2017 precizoval ustanovenia
týkajúce sa povinnosti veriteľa posudzovať schopnosť spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver a ktorý
ako svoju prílohu obsahoval aj návrh daného opatrenia.
Oba zákony, a teda aj posudzovanie schopnosti spotrebiteľa splácať úver pri oboch typoch
úverov, úveru na bývanie aj spotrebiteľského úveru, stavajú na zavedení limitu pre ukazovateľ
schopnosti spotrebiteľa splácať úver na bývanie. Tento analogický prístup v oboch zákonoch by mal
zaistiť dosiahnutie efektívneho účinku týchto ustanovení s cieľom zamedziť ich možnému
obchádzaniu.14 Oba právne predpisy stanovujú veriteľovi povinnosť pri posúdení schopnosti
spotrebiteľa splácať úver určiť, dodržiavať a pravidelne prehodnocovať limit pre ukazovateľ
schopnosti spotrebiteľa splácať úver.15 Výpočet ukazovateľa schopnosti spotrebiteľa splácať
spotrebiteľský úver je založený na pomerne jednoduchom princípe, podľa ktorého výdavky
spotrebiteľa nemôžu prevyšovať jeho príjmy. Do výdavkov oba zákony zahŕňajú
s miernou modifikáciou náklady na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie
základných životných potrieb spotrebiteľa, výšku splátky poskytovaného úveru a peňažné záväzky
znižujúce príjem spotrebiteľa. Zákon o spotrebiteľských úveroch pri nákladoch na zabezpečenie
základných životných potrieb spotrebiteľa ráta aj s nákladmi na osoby, voči ktorým má spotrebiteľ
vyživovaciu povinnosť.16 Tieto výdavky nemôžu prevyšovať príjem spotrebiteľa. Medzi rozdiely pri
stanovovaní limitu ukazovateľa schopnosti spotrebiteľa splácať úver môžeme zaradiť explicitnú
špecifikáciu príjmu ako čistého príjmu v zákone o spotrebiteľských úveroch a demonštratívny
3

Dôvodová správa k Návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 129/2010 Z. z. o
spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
s účinnosťou od januára 2017.
13 Národná banka Slovenska: Opatrenia v oblasti obozretného poskytovania úverov na bývanie platné
od
1.
januára
2017
(Prehľad).
Dostupné
na
http://www.nbs.sk/_img/Documents/_Dohlad/Makropolitika/opatrenie_prehlad.pdf
14 Bližšie aj Dôvodová správa k Návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 129/2010 Z. z. o
spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
s účinnosťou od januára 2017.
15 Pri spotrebiteľských úveroch má túto povinnosť veriteľ, ktorý má povolenie od NBS bez obmedzenia
rozsahu poskytovať spotrebiteľské úvery, banka, zahraničná banka a pobočka zahraničnej banky
16 Z pohľadu úverov na bývanie s osobami voči ktorým má spotrebiteľ vyživovaciu povinnosť ráta
Odporúčanie NBS schopnosti spotrebiteľa splácať úver na bývanie.
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charakter výpočtu uvedených položiek v zákone o úveroch na bývanie. Tento mierne odlišný prístup
zákonodarcu by však v konečnom dôsledku nemal mať hlbší dopad, nakoľko príjem ako čistý príjem
definuje aj Opatrenie NBS o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať úver na bývanie a zároveň
takéto vnímanie príjmu obsahovala už aj dôvodová správa k zákonu o úveroch na bývanie. Obdobne
absencia demonštratívneho charakteru a naopak existencia taxatívneho výpočtu pri zákone
o spotrebiteľských úveroch vzhľadom na pomerne všeobecné vymedzenie jednotlivých položiek, ako
aj vzhľadom na ich neskoršiu predpokladanú špecifikáciu v rámci pripravovaného opatrenia by
nemala mať za následok odlišný prístup veriteľov.
Podrobnosti týkajúce sa posudzovania schopnosti spotrebiteľa splácať úver obsahuje
Opatrenie NBS o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať úver na bývanie ako aj návrh Opatrenia
NBS ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský
úver v členení podrobnej metodiky na výpočet ukazovateľa schopnosti spotrebiteľa splácať úver,
požiadaviek na predkladanie dokladov o príjmoch spotrebiteľa a overovanie údajov o príjmoch
spotrebiteľa, zohľadnenia možného dopadu navýšenia úrokovej sadzby na schopnosť spotrebiteľa
splácať úver.17 V zmysle daných Opatrení sa ukazovateľ schopnosti spotrebiteľa splácať úver
vypočíta ako podiel celkovej výšky výdavkov na peňažné záväzky spotrebiteľa k celkovej výške
príjmov spotrebiteľa zníženej o celkovú výšku nákladov na zabezpečenie nevyhnutných podmienok
na uspokojovanie základných životných potrieb spotrebiteľa. Limit takto vypočítaného ukazovateľa
schopnosti splácať nemôže prekročiť hodnotu 1.
Celková výška nákladov na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie
základných životných potrieb spotrebiteľa sa určuje najmenej vo výške sumy životného minima
spotrebiteľa vrátane životného minima na osobu, voči ktorej má spotrebiteľ vyživovaciu povinnosť,
zvýšenej o 20 % rozdielu medzi celkovou výškou príjmu spotrebiteľa a životným minimom spotrebiteľa
vrátane životného minima osoby, voči ktorej má spotrebiteľ vyživovaciu povinnosť. Toto 20% zvýšenie
má predstavovať akúsi rezervu pre nepredvídané udalosti, ktorá by mala zamedziť aby spotrebiteľovi
zostalo na základné životné potreby len životné minimum.18 Pri úveroch na bývanie je v zmysle
prechodných ustanovení táto rezerva stanovená v období od 1. marca 2017 do 30. júna 2017 na 5%,
v období od 1. júla 2017 do 31. decembra 2017 na o 10 % a v období od 1. januára 2018 do 30. júna
2018 na 15 %. Hodnotu 20% tak dosiahne až od 1. júla 2018.
Podstatným prvkom, ktorý sa prelína oboma zákonmi je zákaz zohľadňovať hodnotu
zabezpečenia, budúci nárast príjmov spotrebiteľa ako aj poistenie splatenia úveru alebo jeho časti pri
posudzovaní ukazovateľa schopnosti spotrebiteľa splácať úver. Najmä vylúčenie hodnoty
zabezpečenia z posudzovania schopnosti spotrebiteľa splácať úver je možné hodnotiť pozitívne
nakoľko sa predchádza situáciám, kedy veritelia napriek pochybnej platobnej schopnosti spotrebiteľa
poskytovali úvery z dôvodu istoty uspokojenia svojej pohľadávky v rámci výkonu záložných práv, resp.
iných zabezpečovacích prostriedkov. Samozrejme aj hodnota zabezpečenia vstupuje do
posudzovania veriteľa či vôbec poskytne spotrebiteľovi úver a to najmä pri úveroch na bývanie, čo
vychádza z ich samotného charakteru. Posúdenie zabezpečenia úveru na bývanie nehnuteľnosťou
však predstavuje samostatný limit pre ukazovateľ zabezpečenia úveru na bývanie a nevstupuje do
posudzovania bonity spotrebiteľa. Práve pri limitoch pre ukazovateľ zabezpečenia úveru na bývanie
prinieslo Opatrenie NBS o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať úver na bývanie podstatné
zmeny. Podľa daného Opatrenia ukazovateľ zabezpečenia úveru na bývanie predstavuje pomer
výšky zadlženia spotrebiteľa súvisiaceho s úverom na bývanie k hodnote zabezpečenia úveru na a
nemôže prekročiť hodnotu 1 (ďalej aj len „loan-to-value, LTV“)19. V zmysle predmetného Opatrenia
NBS teda úvery na bývanie s LTV nad 100 % nemôžu byť poskytnuté vôbec. Objem poskytnutých
úverov na bývanie zabezpečených nehnuteľnosťou s LTV medzi 90 % a 100 % nemôže presiahnuť
10 % z celkového objemu nových úverov s dátumom uzavretia zmluvy v tom istom kalendárnom
Okrem daného sa Odporúčania venujú aj otázkam spojeným s výrazným navýšením celkovej výšky
úveru a výrazným prevyšovaním súčtu zostávajúcich výšok existujúcich úverov ako aj limitom na
lehotu splatnosti úveru
18 Bližšie Národná banka Slovenska: Opatrenia v oblasti obozretného poskytovania úverov na bývanie
platné
od
1.
januára
2017
(Prehľad).
Dostupné
na
http://www.nbs.sk/_img/Documents/_Dohlad/Makropolitika/opatrenie_prehlad.pdf
19 Bližšie aj JOKIVUOLLE, E., PERUA, S: Incorporating Collateral ValueUncertainty in Loss Given
DefaultEstimates and Loan-to-value Ratios. European Financial Management, Vol. 9, No. 3, 2003.
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štvrťroku a objem poskytnutých úverov na bývanie zabezpečených nehnuteľnosťou s LTV medzi 80
% a 100 % od 1. júla 2017 40 %.20
Aktuálna legislatíva týkajúca sa úverov na bývanie ako aj spotrebiteľských úverov tak pomerne
podrobne upravuje povinnosti veriteľa posudzovať schopnosť spotrebiteľa splácať poskytnutý úver.
V kontexte zvyšujúcej sa zadlženosti domácností ako aj meniacej sa ekonomickej situácie je možné
viaceré ustanovenia hodnotiť pozitívne. Základným proklamovaným cieľom nových legislatívnych
zmien je prispievať k zmierneniu rizík spojených s rastom poskytnutých úverov a tým aj k dosiahnutiu
udržateľného rastu úverov a celkovo k zdravo fungujúcemu trhu úverov poskytovaných
domácnostiam. Napriek viacerým pozitívnym aspektom sa v súvislosti s legislatívnymi zmenami
vynárajú aj problematické otázky, ktoré poukazujú na odvrátenú stranu sprísňovania posudzovania
bonity spotrebiteľa. Na jednej strane je sprísnenie posudzovania bonity spotrebiteľa vítané v kontexte
predchádzania praxe veriteľov, kedy nabádali spotrebiteľov na uvedenie vyššieho príjmu v záujme
získania úveru,21 či včleneniu posudzovania hodnoty zabezpečenia do posudzovania bonity
spotrebiteľa, čím sa zároveň predchádza situáciám, kedy dochádza k platobnej neschopnosti
spotrebiteľov a vymáhaniu úverov, čo má nesporne negatívny vplyv nielen na životnú úroveň
spotrebiteľov ako aj stabilitu finančného trhu v Slovenskej republike. Na strane druhej v kontexte
striktnejšieho vymedzenia LTV pri úveroch na bývanie je predpoklad, že spotrebiteľ nebude
disponovať dostatočnými finančnými prostriedkami na dofinacovanie kúpy nehnuteľností, čo bude
následne riešiť cez spolufinancovanie napríklad prostredníctvom spotrebiteľských úverov. Pri danom
postupe je potrebné si uvedomiť, že spotrebiteľ sa dostáva do registra úverov a zároveň sa mu
zvyšujú peňažné záväzky znižujúce jeho príjem použitý pri posudzovaní schopnosti splácať úver.
Recipročne predchádzajúce čerpanie spotrebiteľských úverov znižuje disponibilný príjem z pohľadu
veriteľov pri čerpaní úveru na bývanie, čo najmä v súčasnej dobe kedy sú spotrebiteľské úvery na
pomerne bežné komodity široko propagované môže pre spotrebiteľov predstavovať problém, ktorý si
však možno priamo pri čerpaní spotrebiteľských úverov neuvedomujú. Negatívne hlasy v danom
smere upozorňujú aj na riziko presunu najohrozenejších spotrebiteľov s nízkymi príjmami
k nelegálnemu čerpaniu úverov. Zároveň sa však podľa nášho názoru otvára priestor aj pre
alternatívne formy investovania ako je napr. peer to peer lending (alebo aj kolektívne požičiavanie.)22
Nárast počtu poskytovateľov pôžičiek peer to peer na území Slovenskej republiky zaznamenala aj
NBS.23 Peer to peer lending môžeme charakterizovať ako formu crowdfundingu alebo aj kolektívneho
investovania., ktoré je založené na poskytovaní úverov, kde každý prispievateľ sám rozhoduje, akú
čiastku požičia príslušnému dlžníkovi alebo na určitý projekt. 24 Peer to peer lending tak predstavuje
priamu alternatívu úveru z banky alebo nebankovej inštitúcie. Pri tomto druhu financovania je však
potrebné si uvedomiť, že vzhľadom na jeho charakter, úvery nie sú poskytované samotnou inštitúciou
a teda nie je možné na takéto úvery aplikovať ustanovenia zákona o úveroch na bývanie či zákona
o spotrebiteľských úveroch. Zároveň tento druh činnosti nepodlieha dohľadu NBS. V súčasnosti sú
jedným z najznámejších subjektov v podmienkach Slovenskej republiky zastrešujúcich peer to peer
lending spoločnosti Zinc Euro,a.s., so sídlom v Poprade a spoločnosti iService, a. s., so sídlom
v Bratislave, ako prevádzkovateľa portálu www.zltymelon.sk.

Od 1. januára 2017 do 30. júna 2017 v zmysle prechodných ustanovení sa uplatňuje hodnota 50
%.
21 Národná banka Slovenska: Tlačová konferencia Národnej banky Slovenska dňa 23. 11. 2015.
Dostupné na internete: http://www.nbs.sk/_img/Documents/_TK/2015/TK_20151123.pdf
22 Stretávame sa aj s pojmom kolektívne požičiavanie, napr. v dokumente Európskej komisie:
Vysvetlenie
pojmu
kolektívne
financovanie,
dostupné
na
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/10229?locale=sk. Na účely tohto článku budeme používať
pojem peer to peer lending.
23Národná banka Slovenska: Stretnutie vedenia Národnej banky Slovenska s predstaviteľmi inštitúcií
platobných služieb, lízingových spoločností a nebankových subjektov v Slovenskej republike
Bratislava,
8.
júna
2016.
Dostupné
na
http://www.nbs.sk/_img/Documents/_Dohlad/Publikacie/Nebankove_institucie_1p_2016.pdf.
24 Bližšie k problematike MAZUR, J.:Crowdfunding. In: ComenIUS. ISSN: 2454-0846. Dostupné na
http://comenius.flaw.uniba.sk/index.php.
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ZÁVER
Pokles úrokových sadzieb a zvýšený dopyt domácností po úveroch prejavujúci sa v rastúcej
zadlženosti domácností spôsobil, že legislatíva v oblasti finančného práva musela čeliť novým výzvam
s cieľom predísť negatívnym trendom pri poskytovaní úverov, ktoré by mohli v budúcnosti viesť
k zvýšeniu rizík tak pre veriteľov, ako aj spotrebiteľov a ekonomiku ako celok. Takto stanovený cieľ
sa odráža aj v prijatých ustanoveniach sprísňujúcich proces posudzovania schopnosti spotrebiteľa
splácať spotrebiteľský úver ako aj úver na bývanie. Tieto tendencie je možné hodnotiť pozitívne
z pohľadu sprísnenia podmienok zamedzujúcich neadekvátne čerpanie úverov nad rámec platobnej
schopnosti spotrebiteľov, ale zároveň sa vynárajú hlasy poukazujúce na znemožnenie čerpania
úverov pre časť spotrebiteľov. Aj v tejto súvislosti sa otvára priestor pre nárast inovatívnych foriem
financovania ako napr. peer to peer lending, ktoré predstavujú nové výzvy pre legislatívu v oblasti
finančného práva a to v súčasnej dobe najmä vo forme otázky či vytvoriť a v akej miere regulačný
rámec pre takéto financovanie. Máme za to, že dôvody, ktoré viedli k precizovaniu legislatívy
zameranej na ochranu spotrebiteľa pri čerpaní úverov, ktorá sa vzhľadom na potrebu zabezpečenia
stability finančného trhu pretavila aj do sprísnených podmienok posudzovania bonity spotrebiteľa,
budú predstavovať základ pre postupné legislatívne precizovanie podmienok inovatívnych foriem
investovania v záujme zvýšenia ochrany spotrebiteľa. Samozrejme takýto vývoj bude závisieť od
objemu čerpaných peňažných prostriedkov prostredníctvom inovatívnych foriem investovania, ako aj
prípadných negatívnych dopadov v rovine aplikačnej praxe, ktoré väčšinou slúžia ako jeden zo
základných stimulov pre zmenu legislatívy.
4
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PROBLEMATIKA VÝKLADU MEDZINÁRODNÝCH ZMLÚV O
ZAMEDZENÍ DVOJITÉHO ZDANENIA
Andrea Koroncziová – Matej Kačaljak
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Príspevok analyzuje rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn.
2Sžf/76/2014 a 2Sžf/18/2012 (tzv. SPP Judikáty). Predmetné rozhodnutia predstavujú jedny z mála
rozhodnutí Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vo vzťahu k výkladu medzinárodných zmlúv o
zamedzení dvojitého zdanenia a sú pozoruhodné z hľadiska posudzovania postavenia OECD
Komentára k modelovej zmluve o zamedzení dvojitého zdanenia pri výklade týchto medzinárodných
zmlúv. Autori príspevku zo záverov súdu v predmetnej jednotlivej veci abstrahujú závery pre širšiu
aplikačnú prax. Ukazuje sa, že argumentácia súdu v značnej miere nadväzuje na existujúcu
medzinárodnú doktrínu v predmetnej otázke.
Kľúčové slová: zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia, Komentár k modelovej zmluve OECD,
judikatúra, výklad medzinárodných zmlúv.
Abstract: The paper analyzes decisions of the Supreme Court of the Slovak Republic file ref. 2Sžf /
76/2014 and ref. 2Sžf / 18/2012 (so called SPP decisions). Decisions in question are among the few
decisions of the Supreme Court of the Slovak Republic in relation to the interpretation of international
treaties for the avoidance of double taxation and are remarkable in terms of assessing the status of
the Commentary on the OECD Model Tax Convention on Income and on Capital in interpretation of
these international treaties. Authors of the paper abstract conclusions from conclusions of the Court
in present individual case for wider application and practice. It turns out that the reasoning of the Court
largely builds on existing international doctrine on that question.
Key words: tax treaty, Commentary on the OECD Model Tax Convention, case law, tax treaty
interpretation.
ÚVOD
Výklad medzinárodných zmlúv sa v poslednom období dostal do centra pozornosti aj
slovenských súdov, ktoré pri rozhodovaní konkrétnych sporov museli zaujať stanovisko a ,,vybrať si“
medzi uplatnením statického alebo dynamického výkladu zmlúv. Cieľom autorov príspevku je analýza
výkladu medzinárodných zmlúv v priamej súvislosti s OECD Komentárom k modelovej zmluve o
zamedzení dvojitého zdanenia so zameraním sa na rozdiely aplikácie OECD Komentára pred a po
roku 2003, čo skúmajú v aktuálnych vybraných rozhodnutiach Najvyššieho súdu SR a zhrnutie
argumentácie súdu, ale aj správcu dane v tejto súvislosti. V tomto kontexte sa javí byť dôležité aj
posúdenie prístupu jednotlivých štátov k vylúčeniu aplikácie medzinárodnej zmluvy, kde rozlišujeme
monistický alebo dualistický prístup a v podmienkach Slovenskej republiky je dôležitým medzníkom
novela Ústavy SR z roku 2001. Príspevok rozoberá aktuálne skutočnosti z oblasti medzinárodného
zdaňovania, ktoré môžu pre čitateľa predstavovať prínosný zdroj informácií.
1

VÝKLAD MEDZINÁRODNÝCH ZMLÚV O ZAMEDZENÍ DVOJITÉHO ZDANENIA
Medzinárodné zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia spadajú do oblasti medzinárodného
práva verejného. Ich výklad sa preto, okrem iných, riadi pravidlami Viedenského dohovoru o
zmluvnom práve1 („Viedenský dohovor“). "Zmluva" je vo Viedenskom dohovore definovaná ako
"medzinárodná dohoda uzavretá medzi štátmi písomnou formou, spravujúca sa medzinárodným
2

Viedenský dohovor o zmluvnom práve uzavretý vo Viedni dňa 23.5.1969. Slovenská republika je
viazaný Viedenským dohovorom ako nástupnícky štát po Československu, ktoré k nemu pristúpilo
28.8.1987
1
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právom, spísaná v jedinej alebo vo dvoch alebo viacerých súvisiacich listinách, nech je jej názov
akýkoľvek". Nakoľko nebola uplatnená žiadna výhrada vo vzťahu k medzinárodným zmluvám o
zamedzení dvojitého zdanenia, Viedenský dohovor by sa mal uplatňovať na všetky medzinárodné
zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia uzavreté potom ako Viedenský dohovor nadobudol účinnosť
pre príslušné štáty2. “Vo vzťahu k medzinárodným zmluvám o zamedzení dvojitého zdanenia medzi
štátmi, ktoré nepristúpili k Viedenskému dohovoru alebo k medzinárodným zmluvám o zamedzení
dvojitého zdanenia ktoré boli uzavreté pred nadobudnutím účinnosti Viedenského dohovoru [by] jeho
zásady mali byť tiež uplatniteľné nakoľko [Viedenský dohovor] kodifikuje obyčajové pravidlá
medzinárodného práva verejného.”3
V tomto kontexte majú osobitnú pozíciu články 26 a 27 Viedenského dohovoru. Článok 26
zakotvuje princíp pact sunt servanda a znie: "Každá platná zmluva zaväzuje zmluvné strany a musí
byť nimi plnená dobromyseľne." Následne, článok 27 znie: "Strana sa nemôže dovolávať ustanovení
svojho vnútroštátneho práva ako dôvodu pre neplnenie zmluvy."
Tento spor najčastejšie vyvstáva v situáciách, keď sa ustanovenia zmluvy o zamedzení
dvojitého zdanenia dostanú do konfliktu s vnútroštátnymi pravidlami proti zneužitiu. Existujú tak
pochybnosti, či takéto ustanovenia nejdú proti predmetu a účelu príslušnej zmluvy. Osobitnú pozíciu
v tomto spore majú komentáre k modelovým zmluvám o zamedzení dvojitého zdanenia, podľa
ktorých sú následne uzatvárané jednotlivé bilaterálne zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia.
Napríklad, hoci od roku 2003 odsek 7 OECD Komentára k modelovej zmluve znie, že "hlavným
účelom medzinárodných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia je podporovať, prostredníctvom
vylúčenia dvojitého zdanenia, výmenu tovarov a služieb a pohyb kapitálu a osôb" a že "je tiež účelom
medzinárodných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia predchádzať daňovým únikom a vyhýbaniu
sa daňovej povinnosti", existujú pochybnosti či to môže byť považované sa spoľahlivý indikátor
predmetu a účelu konkrétnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia.4
Jednak, OECD Komentár je iba jeden zo zdrojov výkladu medzinárodných zmlúv o zamedzení
dvojitého zdanenia popri ostatných zdrojoch (vrátane "predmetu a účelu zmluvy"). A teda "zdá sa
nelogické aby jeden zo zdrojov výkladu (t.j. OECD Komentár) určoval obsah iného zdroja výkladu (t.j.
"výklad ... s prihliadnutím na predmet a účel zmluvy" v súlade s Článkom 31(1) Viedenského
dohovoru) a tým ovplyvnil aplikáciu všetkých (7) ostatných článkov Viedenského dohovoru, ktoré
odkazujú na "predmet a účel". Nutnou podmienkou by malo byť, aby boj s vyhýbaním sa daňovej
povinnosti ako účel zmluvy bolo možné vyvodiť z analýzy samotnej zmluvy a bez toho, aby bolo nutné
siahať po OECD Komentári v tejto súvislosti."5 V stručnosti, ak to nie je zreteľné z textu zmluvy
(vrátane jej preambuly), bude ťažké sa stotožniť s jednoznačným záverom formulovaným v OECD
Komentári.
Je tiež nutné zohľadniť fakt, že v súlade s odporučením v OECD Komentári, časť zmlúv môže
v ich názve uvádzať "buď zamedzenie dvojitého zdanenia alebo aj zamedzenie dvojitého zdanenia a
predchádzanie daňovému úniku (fiscal evasion) [...] je všeobecne akceptované, že predchádzanie
daňovému úniku (fiscal evasion) nie je možné stotožňovať s vyhýbaním sa daňovej povinnosti (tax
avoidance)".6 Rovnaké sa môže vzťahovať aj na vyvodenie záverov z preambúl, ak sa v preambule
iba zopakuje názov zmluvy. Je zjavné, že žiadny nový kontext nie je možné vyvodiť z identickej
formulácie, no nachádzajúcej sa na inom mieste v zmluve.
Ďalším problematickým miestom je fakt, že kým nebol odsek 7 OECD Komentára k Článku 1
OECD Modelovej zmluvy zmenený v roku 2003, znel: "zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia
nemajú napomáhať vyhýbaniu sa daňovej povinnosti a daňovým únikom [...] je na jednotlivých
štátoch, aby si do svojich zmlúv zapracovali pravidlá uplatnenia domácich pravidiel bojujúcich s takými
praktikami." Prístup v OECD Komentári sa podstatným spôsobom zmenil v roku 2003 a, aj pri prijatí
predpokladu, že OECD Komentár by mohol sám predstavovať autoritatívny zdroj výkladu zmluvy o
zamedzení dvojitého zdanenia, závery by sa značne líšili v závislosti od toho, či bola zmluva uzavretá
pred alebo po tejto zmene prístupu a v závislosti od toho, či by sa volil statický (static) alebo dynamický

Článok 4 Viedenského dohovoru
Gerzova (2013). Viď tiež Maisto (2006)
4 Maisto (2006)
5 Michel (2013)
6 Ibid.
2
3
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(ambulatory) prístup k interpretácii komentára.7 Statický prístup by potom viedol k záveru, že
""predchádzanie vyhýbaniu sa daňovej povinnosti a daňovým únikom" ako predmet a účel zmluvy nie
je možné vyvodiť z OECD Komentára vo vzťahu k zmluvám dohodnutým pred 28.1.2003. Oficiálne
stanovisko OECD je, že aktuálny OECD Komentár by mal slúžiť na interpretáciu všetkých zmlúv.8
Avšak, prevažujúci názor akademikov je, že "statický prístup, t.j. výklad s odkazom na OECD
Komentár aktuálny v čase, keď bola zmluva uzavretá, by mal predstavovať východiskový bod."9
Dvojznačné vyjadrenia v OECD Komentári nutne nemusia viesť k zamietnutiu hypotézy, že
predchádzanie zneužitia zmlúv je predmetom a účelom zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia.
Avšak, aj z historických zdrojov vyplýva, že zmena prístupu v tejto otázke bola pomerne výrazná. V
Správe k potrubným entitám (Conduit Report) OECD Výbor pre finančné otázky (pomerne
jednoznačne) skonštatoval, že "existujúce zmluvy môžu obsahovať ustanovenia brániace ich
zneužitiu. Kde však takéto ustanovenia nie sú, výhody zo zmluvy budú musieť byť priznané s
prihliadnutím na princíp pacta sunt servanda aj ak by boli považované za nenáležité".10 Ďalej Výbor
uviedol, že pre prípad takéhoto nenáležitého uplatnenia by mali štáty "napraviť situáciu
prostredníctvom primeranej revízie zmluvy."11 Z uvedeného vyplýva, že aspoň v určitom časovom
okamihu existovala relatívna zhoda na tom, že zneužitie medzinárodných zmlúv o zamedzení
dvojitého zdanenia by malo byť adresované prostredníctvom zmeny textu zmluvy než prostredníctvom
"aktualizácie" jej výkladu na nový kontext (ktorý pravdepodobne neexistoval v čase uzatvárania
zmluvy). Tento problém sa zdá byť vypuklejší v jurisdikciách písaného práva, kde sa očakáva, že
zákonodarca bude primerane reagovať na spoločenské zmeny a nebude "vynachádzať" nový výklad
jeho vôle ex post.
VYLÚČENIE APLIKÁCIE MEDZINÁRODNEJ ZMLUVY PRAVIDLOM VNÚTROŠTÁTNEHO
PRÁVA – VNÚTROŠTÁTNE SÚVISLOSTI
Prístup jednotlivých štátov k vylúčeniu aplikácie medzinárodnej zmluvy sa líši aj medzi
členskými štátmi OECD.12 Vzťah medzi vnútroštátnymi predpismi a medzinárodným právom závisí od
ústavného usporiadania konkrétneho štátu.13 Zatiaľ čo štáty uplatňujúce dualistický princíp majú
väčšiu tendenciu považovať vylúčenie aplikácie medzinárodnej zmluvy za súladné s ich právnym
poriadkom14, v štátoch uplatňujúcich monistický princíp s jasne stanovenou prednosťou
medzinárodných zmlúv pred ustanoveniami vnútroštátneho práva je skôr pravdepodobné, že taká
prax by bola posúdená ako v rozpore s ústavou.15
Na území Slovenskej republiky prevažoval dualistický koncept až do zmeny zákona č.
460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v roku 2001 („Ústava“). Uvedená zmena zaviedla
monistický koncept s prednosťou medzinárodného práva.
Vo vzťahu k medzinárodným zmluvám ratifikovaným a vyhláseným pred účinnosťou Ústavného
zákona č. 90/2001 Z.z. bol zachovaný mäkký dualistický koncept.16 Uvedené vyplýva z prechodného
ustanovenia v článku 154c ods. 2 Ústavy, v zmysle ktorého "iné medzinárodné zmluvy, ktoré
Slovenská republika ratifikovala a boli vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom pred
3

7

Wattel (2003)
Odseky. 33 - 35 Úvodu k OECD Modelovej zmluve (2014).
9 Maisto (2006)
10 OECD (2015p)
11 Ibid.
12 Pre ilustráciu viď stanoviská (observations) ku Článku 1 OECD Komentára k Modelovej zmluve o
zamedzení dvojitého zdanenia (2015).
13 Sachdeva (2013
14 Medzinárodnoprávne súvislosti v tejto časti nie sú brané do úvahy.
15 Vo všeobecnosti je podstatou monistického konceptu, že medzinárodné zmluvy sa v dôsledku
aplikácie ústavného pravidla automaticky stávajú súčasťou práva príslušného štátu, pričom im môže
byť priamo v ústavnom pravidle priznaná prednosť pred vnútroštátnymi právnymi predpismi. Takéto
zmluvy sa spravidla označujú ako „samovykonateľné (self-executing)“. V dualistickom koncepte nie
je medzinárodným zmluvám priznaná pozícia prameňa práva a na to, aby založili práva a povinnosti
pre osoby podliehajúce právu príslušného zmluvného štátu, je nutný osobitná právna norma
(napríklad implementačný zákon). Pre bližšiu diskusiu k monizmu a dualizmu viď napr. Aust (2013).
16 Ibid.
8
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nadobudnutím účinnosti tohto ústavného zákona, sú súčasťou jej právneho poriadku, ak tak
ustanovuje zákon." Hoci existujú polemiky o tom, či vyššie uvedené pravidlo prednosti
medzinárodných zmlúv pred zákonmi sa dotýka všetkých medzinárodných zmlúv, ktoré Slovenská
republika ratifikovala a ktoré boli vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom po 1.7.200117, v praxi
je možné sa oprieť o nutnosť vo vzťahu ku konkrétnej zmluve uverejniť v zbierke zákonov jej úplné
znenie a súčasne oznámenie ministerstva zahraničných vecí obsahujúce, okrem iných, informáciu
o rozhodnutí Národnej rady Slovenskej republiky o tom, že medzinárodná zmluva má prednosť pred
zákonmi.18
Medzinárodné zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia spadajú do kategórie medzinárodných
zmlúv, ktoré majú prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky jednak v dôsledku vyššie citovaných
ustanovení Ústavy a tiež v súlade s §1 ods. 2 ZoDP a § 162 Daňového poriadku.
Ich pozícia však je odlišná v závislosti od toho, či boli ratifikované a vyhlásené
A. pred 1.7.2001 (kde sa uplatní mäkký dualistický koncept a ich prednosť pred zákonmi Slovenskej
republiky vyplýva z ustanovení ZoDP a Daňového poriadku) – v súčasnosti je v platnosti 47
takýchto zmlúv (zmluva s Holandskom patrí do tejto skupiny); alebo
B. od 1.7.2001 (kde sa uplatní monistický koncept a ich prednosť pred vnútroštátnymi predpismi
vyplýva priamo z Ústavy) – v súčasnosti je v platnosti 18 takýchto zmlúv.
PRÍSTUP SLOVENSKÝCH SÚDOV K APLIKÁCII OECD KOMENTÁRA
Otázkou uplatnenia OECD Komentára sa pomerne nedávno zaoberal Najvyšší súd Slovenskej
republiky.19 Hoci súd sa výslovne nevyslovil v prospech statického prístupu k uplatneniu OECD
Komentára, vyjadril svoje výhrady k uplatneniu dynamického prístupu tak ako je tento preferovaný v
Úvode k OECD Modelovej zmluve (2003).
Výslovne však uviedol, že "v krajinách kde platí písané právo a štátne orgány môžu konať len
na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon, a takou Slovenská
republika bez akýchkoľvek pochybností je, rozhodnutia týkajúce sa zmeny obsahu medzinárodných
zmlúv a ich účinkov nemôžu byť bez ďalšieho prenesené na inštitúciu – OECD a jej Výbor pre fiškálne
záležitosti." Súd následne túto tézu rozvinul a dodal, že ani OECD Modelová zmluva ani žiaden z
komentárov ku nej neboli dosiaľ zverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, čo je zákonný
predpoklad uplatnenia domnienky publicity a princípu ignorantia legis non excusat.
Súd tým precizoval svoju pozíciu z predchádzajúceho rozhodnutia v rovnakej veci, kde uviedol,
že "nové znenia článkov Modelovej zmluvy OECD a komentárov k nim sa vzťahujú aj na zmluvy
uzavreté pred touto zmenou, pokiaľ jednotlivé členské štáty neuplatnia výhrady voči novému zneniu
a cieľom zmeny znenia článkov Modelovej zmluvy, resp. komentára k nej, je len vyjasniť, a nie zmeniť,
význam dotknutých ustanovení" a "pokiaľ aktualizácia, resp. doplnok k Modelovej zmluve OECD,
alebo komentáru k nej natoľko zmení pôvodné znenie dotknutého článku, že nemožno hovoriť len o
vyjasnení jeho významu, resp. zavedie úplne novú definíciu, ktorá sa v pôvodnom a ani revidovanom
texte bilaterálnej zmluvy nenachádza, potom pre to, aby bola takáto zmena aplikovateľná na
konkrétny prípad posudzovaný súdom musí dôjsť zákonite k zmene resp. doplneniu textu bilaterálnej
zmluvy. V opačnom prípade bude mať prednosť text bilaterálnej zmluvy."20
V stručnosti si dovolíme zhrnúť argumentáciu daňovej správy a daňovníka v predmetnom
spore.
4

Skutková situácia
Spor sa týkal povinnosti slovenského daňovníka vykonať zrážku dane z dividend nepriamo
vyplácaných svojim spoločníkom so sídlom v Nemecku a vo Francúzsku. Dividendy boli vyplácané
4.1

Viď Drgonec (2012), s. 243
§ 20 ods. 7 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej
republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pred 1.1.2016 bola
rovnaká povinnosť v § 6 ods. 2 zákona č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení
neskorších predpisov.
19
Najvyšší súd Slovenskej republiky (2015). Pre bližšie k okolnostiam prípadu a rozhodnutiu
predchádzajúcemu rozhodnutiu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky viď Blahova (2014).
20 Najvyšší súd Slovenskej republiky (2012) ods. 35 odôvodnenia rozhodnutia. Súd citoval Jiménez
(2004), Bothe (1980) a Snyder (1994).
17
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106

v zdaňovacom období pred vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie, takže spoločníci
nemohli uplatniť oslobodenie vyplývajúce zo smernice o materských a dcérskych spoločnostiach.21
Keďže dividendy vyplácané priamo do Nemecka, resp. Francúzska by na Slovensku podliehali
zrážkovej dani (hoci v zníženej sadzbe v súlade s ustanoveniami príslušných zmlúv o zamedzení
dvojitého zdanenia), spoločníci svoje podiely v slovenskom daňovníkovi vložili do holandskej
holdingovej spoločnosti, ktorá pôsobila ako jednoduchá potrubná spoločnosť. Slovenský daňovník
následne aplikoval medzinárodnú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia medzi Slovenskou
republikou a Holandskom a daň nezrazil.
Pri následnej daňovej kontrole správca dane dospel k záveru, že slovenský daňovník zmluvu
aplikoval nesprávne a dorubil mu povinnosť zaplatiť daň vo výške dane, ktorú by mal zraziť, ak by sa
zmluva neaplikovala.
Argumentácia správcu dane a daňovníka
Správca dane v zásade argumentoval nasledovným:
A. zmluva bola zneužitá a teda bola uplatnená v rozpore s článkom 26 Viedenského dohovoru;
B. zmluva bola vykladaná v rozpore s OECD Komentárom dostupným ku dňu transakcie, najmä
prijímateľ dividend nebol ich skutočným vlastníkom; a
C. prijímateľ dividend - holandská potrubná spoločnosť nebola daňovým rezidentom Holandska
pre účely zmluvy.
Daňovník vyššie uvedené argumenty správcu dane pochopiteľne popieral.
Poukázal na to, že kritérium skutočného vlastníka dividend sa v zmluve medzi Slovenskou
republikou a Holandskom nenachádza a že do OECD Komentára bolo uvedené kritérium
zakomponované až v nadväznosti na revíziu textu samotnej OECD Modelovej zmluvy v roku 2003.
Poukázal tiež na to, že správcovi dane predložil potvrdenie o daňovej rezidencii vystavené
holandskou daňovou správou.
4.2

Rozhodnutie súdu
Ako je zrejmé z úvodu tejto časti, súd sa stotožnil s argumentáciou daňovníka.
Vo vzťahu k trom hlavným bodom argumentácie správcu dane si ďalej dovolíme rozviesť,
prečo rozhodnutie súdu považujeme za vecne správne, hoci možno príliš stručné:
A. Ad zneužitie zmluvy – predmetnému argumentu bolo venovaného pomerne málo
priestoru. Domnievame sa však, že to bolo najmä preto, že správca dane sa v uvedenom
bode jednoducho obmedzil na odkaz na OECD Komentár, z čoho bez ďalšieho vyvodil,
že konkrétne zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia medzi Slovenskou republikou
a Holandskom bola zneužitá. V skutočnosti tak správca dane neposkytol súdu dostatočné
dôvody na to, aby sa týmto argumentom dôkladne zaoberal. Máme totiž za to, že na
ustálenie, že konkrétna zmluva bola zneužitá, musí byť najprv ustálené, že bola
aplikovaná v rozpore s jej predmetom a účelom. Ako s sme už uvádzali vyššie, zistenie
predmetu a účelu zmluvy nie je jednoduchý proces a konkrétne zmluva relevantná v tejto
veci neobsahovala žiadne indikácie vylučujúce jej aplikáciu (napríklad) na potrubné
spoločnosti. Otázka tak v zásade súvisela s otázkou riešenou v ďalšom bode, t.j. či je
možné pripustiť, aby cez komentár mohlo dôjsť k ex post modifikácii predmetu a účelu
zmluvy.
B. Ad kritérium skutočného vlastníka – hoci zdanlivo sa vo vzťahu k tejto otázke súd priklonil
k statickému výkladu OECD Komentára, domnievame sa, že súd si v skutočnosti nezvolil
extrémnu pozíciu, ale pozíciu zodpovedajúcu záverom literatúry v tejto otázke.
Z odôvodnenia súdu je totiž zrejmé, že súd nevylúčil aplikáciu aj neskorších verzií
komentára, ak by bolo možné dospieť k záveru, že neskoršie doplnenia len nadväzujú na
predchádzajúce a spresňujú ich. Situácia v danej veci však bola taká, že v roku 2003
došlo k podstatnému zlomu v prístupe komentára v danej otázke, ktorý súvisel
s výslovným zavedením kritéria skutočného vlastníka do OECD Modelovej zmluvy. Všetky
následné verzie OECD Komentára tak už ďalej s týmto konceptom pracovali a rozvíjali
ho. Súd preto nevyhnutne musel riešiť otázku, či mohlo v dôsledku aktualizácie OECD
4.3

Smernica Rady 2011/96/EÚ z 30. novembra 2011 o spoločnom systéme zdaňovania uplatňovanom
v prípade materských spoločností a dcérskych spoločností v rozličných členských štátoch
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C.

4.4

Komentára dôjsť k modifikácii textu samotnej medzinárodnej zmluvy. S argumentáciou
súdu sa v tejto časti bez ďalšieho stotožňujeme, pretože správne identifikoval, že orgán,
ktorý OECD Komentár tvorí nedisponuje právomocou zaväzovať (napr.) Slovenskú
republiku tak, ako Národná rada Slovenskej republiky a tiež, že OECD Komentár nie je
zverejňovaný v Zbierke zákonov tak ako medzinárodné zmluvy. Absentuje teda aj
formálne kritérium jeho všeobecnej záväznosti.
Ad nesprávne určená rezidencia – Predmetným argumentom sa súd prakticky nezaoberal
ako samostatným argumentom. Aj s týmto prístupom sa stotožňujeme, nakoľko zmluva
uplatňuje kritérium miesta skutočného vedenia až ako kolízne kritérium, keď by došlo ku
konfliktu (dvojitej) rezidencii medzi Slovenskom a Holandskom. Ako je zjavné
z argumentácie správcu dane, takýto konflikt neexistoval (správca dane len tvrdil, že
miesto skutočného vedenia nie je na území Holandska, t.j. tam kde je registrované sídlo
prijímateľa dividend) a teda bolo nutné bez ďalšieho uzavrieť, že prijímateľ dividend je
daňovým rezidentom Holandska z dôvodu umiestnenia jeho registrovaného sídla na
území Holandska. Argument správcu dane tak bolo možné vnímať výlučne v kontexte
možného zneužitia medzinárodnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia a môže slúžiť
ako podporný argument pri tvrdení, že prijímateľ dividend je potrubná spoločnosť
(conduit).

Implikácie pre prax
K vyššie uvedenému si dovolíme formulovať nasledovné poznámky:
A. Súd sa nepriklonil k extrémnemu statickému výkladu OECD Komentáru. Argumentácia
neskoršími edíciami OECD Komentára by mala byť naďalej prípustná za podmienok
sformulovaných súdom. Tie je možné stručne zhrnúť tak, že už v čase uzavretia zmluvy
by bolo možné určitý jej výklad predpokladať pri zohľadnení samotného textu zmluvy
a OECD Komentára známeho v tomto čase. Neprípustné by teda malo byť odkazovanie
na časti OECD Komentára, ktoré by v skutočnosti predstavovali modifikáciu samotného
textu zmluvy (na to nemá orgán zostavujúci OECD Komentár ani právomoc a vo vzťahu
k Slovenskej republike by neboli ani splnené podmienky riadneho zverejnenia v Zbierke
zákonov). Zdá sa tiež, že túto pozíciu zdieľa aj doktrína vo svete, nakoľko v opačnom
prípade by neboli potrebné práce na prijatí Multilaterálneho nástroja.22
B. Vo všeobecnosti nie je podmienkou aplikácie OECD Komentára jeho zverejnenie
v Zbierke zákonov, ani jeho preklad do Slovenského jazyka. Podmienku zverejnenia je
podľa nášho názoru nutné vnímať v kontexte spôsobilosti OECD Komentára modifikovať
samotný text medzinárodnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia. Požiadavku na
preklad chápeme v kontexte všeobecnej požiadavky podľa zákona o štátnom jazyku.23
Bolo by pomerne extrémnym výkladom obmedziť uplatnenie kontextu pri uzatváraní
medzinárodnej zmluvy iba na ten kontext, ktorý by bol v danom čase dostupný
v slovenskom jazyku. To však samozrejme nevylučuje zákonnú požiadavku na to, aby súd
pri svojom rozhodovaní vychádzal z dokumentov vyhotovených v slovenskom jazyku,
prípadne do slovenského jazyka preložených. V danom kontexte by to znamenalo, že
správca dane bol povinný súdu predložiť príslušné časti OECD Komentára, na ktoré sa
pri svojej argumentácii odvolával, preložené do slovenského jazyka.
C. Je hodné pozornosti, že súd dospel k svojmu záveru s použitím veľmi obmedzeného
množstva zdrojov zo zahraničnej literatúry, t.j nezávisle od nich. Z akademického hľadiska
je to možné sčasti považovať za potvrdenie záverov v týchto zdrojoch. Čo sa však zdá
prekvapujúce je, že sa nezdá, že by daňovník vo svojej argumentácii odkazoval na už

Dňa 24. novembra 2016 OECD schválila znenie Multilaterálneho nástroja. Multilaterálny nástroj
umožňuje rýchlu novelizáciu existujúcich bilaterálnych zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia.
Novelizáciou sa zabezpečí implementácia opatrení projektu BEPS v oblasti medzinárodného
vyhýbania sa daňovej povinnosti. Multilaterálny nástroj predstavuje opatrenie č. 15 BEPS Plánu –
Akčného plánu proti znižovaniu základu dane a presunu ziskov, OECD (2016). BEPS Project
Explanatory
Statement:
2015
Final
Reports.
Paris:
OECD
Publishing.
DOI: http://dx.doi.org/10.1787/9789264263437-en
23 Zákon č. 270/1995 Z.z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky
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vyššie citovanú Správu k potrubným entitám, ktorá dodnes tvorí prílohu každej edície
OECD Komentára. Z nej totiž je možné vyvodiť (dosiaľ nezmenenú) pozíciu OECD k (i)
zisťovaniu predmetu a účelu medzinárodnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia a k
(ii) adresovaniu problému potrubných entít, ktorá v stručnosti znie „ak konkrétna zmluva
neobsahuje ustanovenia (priamo alebo nepriamo) vylučujúce priznanie výhod takýmto
entitám, výhody by mali byť priznané, aj keď sa to zdá nevhodné.“ Odporúčanie je vtedy
jednoducho zabezpečiť zmenu textu príslušnej medzinárodnej zmluvy. Ako správne
podotkol súd v tejto situácii, text zmluvy s Holandskom bol menený dvakrát, ale tento
konkrétny problém zmenami dotknutý nebol. A fortiori je toto odporúčanie relevantné vo
vzťahu k tzv. „starým zmluvám“ uzavretým Slovenskou republikou, kde stále platí
dualistický koncept a zákonodarca vie ich prednosť pred vnútroštátnymi predpismi vylúčiť
(či už úplne alebo v prípade preukázaného zneužitia). Nečinnosť slovenského
zákonodarcu v tejto oblasti je tak v súlade s konceptom racionálneho zákonodarcu možné
interpretovať ako zámer, nie ako opomenutie, ktoré sú povinné naprávať vnútroštátne
súdy v spolupráci so správcom dane.
ZÁVER
Problematika výkladu zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia ako medzinárodných zmlúv
podlieha pravidlám Viedenského dohovoru o zmluvnom práve, ale dôležitú úlohu zohráva aj OECD
Komentár k modelovej zmluve OECD o zamedzení dvojitého zdanenia (,,Komentár“), najmä pri
výklade predmetu a účelu zmluvy. Komentár stanovuje účel medzinárodných zmlúv – pričom do roku
2003 sa nezaoberal problémom vyhýbania sa daňovým povinnostiam a daňovým únikom, avšak
počnúc rokom 2003 vo svojom odseku 7 jasne stanovuje, že, účelom medzinárodných zmlúv o
zamedzení dvojitého zdanenia je tiež predchádzať daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovej
povinnosti. Podľa postoja akademickej obce, s ktorým sa stotožňujeme, ak má byť účelom zmluvy o
zamedzení dvojitého zdanenia aj predchádzanie daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovej povinnosti,
malo by to byť zakotvené priamo v zmluve bez nutnosti použiť Komentár. Podľa nášho názoru sa pri
výklade konkrétnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia má brať do úvahy tá časť Komentára,
ktorá platila v čase uzavretia zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia, čo je vyjadrením statického
výkladu, ktorý sa odlišuje od dynamického výkladu, podľa ktorého sa berie do úvahy časť Komentára
platná v čase aplikácie konkrétnej zmluvy. Pri uplatnení statického prístupu pri interpretácii Komentára
účelom zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia uzavretých do 28.1.2003 nebolo predchádzať
vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a daňovým únikom a preto tvrdíme, že daňové výhody
vyplývajúce zo zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia nemôžu byť odmietnuté na základe opisu
určitých situácií ako vyhýbanie sa daňovým povinnostiam, keďže to nebolo účelom zmluvy. Ak
konkrétna zmluva neobsahuje ustanovenia (priamo alebo nepriamo) vylučujúce priznanie výhod
entitám, výhody by mali byť priznané, aj keď sa to zdá nevhodné. Aj slovenské súdnictvo sa v
niektorých sporoch zaoberalo otázkami výkladu, napr. v rámci rozhodnutí Najvyššieho súdu
Slovenskej republiky sp. zn. 2Sžf/76/2014 a 2Sžf/18/2012, a nepriamo sa prikláňa k statickému
výkladu komentára OECD, keď vyjadruje výhrady k dynamickému výkladu tvrdiac, že aktualizáciu
Komentára v dôsledku zmeny modelovej zmluvy možno použiť len ak objasňujú ustanovenia
bilaterálnej zmluvy, ale nemenia ich. T.j. ak aktualizácia modelovej zmluvy alebo komentára len
nevyjasňuje znenia článkov modelovej zmluvy alebo komentára, ale mení ich význam a zavádza
úplne novú definíciu nevyskytujúcu sa v pôvodnej bilaterálnej zmluve (napr. skutočný vlastník), je
potrebné výslovne zmeniť alebo doplniť text bilaterálnej zmluvy. Keby sa uplatňoval dynamický prístup
výkladu, nebolo by potrebné vytvárať Multilaterálny nástroj, na ktorom sa v súčasnosti aktívne pracuje,
a ktorý umožní rýchlu novelizáciu bilaterálnych zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia.
5
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KORUNOVÉ DLUHOPISY A JINÉ FORMY ZNEUŽITÍ PRÁVA?
Michal Liška*
Masarykova univerzita, Právnická fakulta
Abstrakt: České daňové právo se v posledních desetiletích setkalo s různými pokusy o obejití smyslu
a účelu některých ustanovení. Tento článek se zaměří na teoretické vymezení problému zneužití
práva s názorným příkladem z právní praxe. První část výstupu se bude věnovat teoretickým
aspektům institutu zneužití práva a přiblížení argumentů protichůdných východisek na nazírání na
zákaz zneužití práva. Ve druhé částí se pak autor bude zabývat tzv. korunovými dluhopisy. Autor se
v rámci článku pokusí vyvrátit či potvrdit hypotézu o tom, zda právě korunové dluhopisy jsou či nikoliv
formou zneužití práva?
Kľúčové slová: Zneužití práva, korunové dluhopisy, in dubio pro mitius.
Abstract: In lasts decades Czech tax law system has stand against various attempts to circumvent
the purpose of certain tax law provisions. This article focuses on the theoretical definition of the abuse
of law with brief exemplification of recent case from legal practice. The first part of the output will be
devoted to theoretical aspects of the concept of the abuse of tax law and contradictory arguments of
doctrine at the perception of the (non)prohibition of abuse of tax law. In the second part, the author
will discuss the so-called “Koruna bonds”. The main aim of the article is to confirm or disprove
hypothesis of whether are or not Koruna bonds one of the form of abuse of tax law?
Key words: Abuse of tax law, Koruna bonds, in dubio pro mitius
ÚVOD
Zneužití práva je v posledních letech častokráte diskutovaným fenoménem právním, o kterém
se napsalo mnoho.1 Mezi jednotlivými autory, jakož i autorskými kolektivy, vznikaly pře o oprávněnost
narušení textu zákona zásadou zákazu zneužití práva. Berní právo jako takové navíc mezi
akademickou obcí a aplikační praxí vyvolává nemalé spory.2 Na úvod by si tedy autor dovolil vymezit
teoretický nástin aplikace zneužití práva a upozornit na jeho provázanost s interpretačními metodami
práva. Závěrem by bylo záhodno zabřednout i do promítnutí teorie do právní praxe.
1

Autor jako hypotézu této práce stanovuje zodpovězení si otázky ryze teoretické – zda je možno
aplikací zákazu zneužití práva vyloučit aplikaci zásady in dubio pro mitius, resp. in dubio contra
fiscum. V další části této práce je se autor pokusí zodpovědět si na otázku, zda je možno emisi tzv.
korunových dluhopisů označit za zneužití práva.

Tento článek je výstupem projektu specifického výzkumu MUNI/A/1359/2016 (Refoma důchodových
daní).
1 Mrkývka, P., Pařízková, I., Valdhans, J.. Dny práva 2014 - Days of Law 2014: Část VIII. Zneužití
práva a svévole při veřejné finanční činnosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 396 s.
ISBN 978-80-210-7914-4 či Popovič, A., Románová, A., Straková, I. Zneužitia a iné formy
obchádzania práva: recenzovaný zborník vedeckých prác. 1 vyd. Košice: Univerzita Pavla Jozefa
Šafárika, 2016. 337 s. ISBN 978-80-815-2431-8
2 BOHÁČ, Radim a Michal RADVAN. Vnímání daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění
ve světle jejich ústavních aspektů. Bulletin komory daňových poradců České republiky, Praha:
Komora daňových poradců České republiky, 2015, roč. 2015, č. 2, s. 36-39. ISSN 1211-9946. Šimka,
K. Obrana principu „in dubio pro libertate“, Bulletin Komory daňových poradců ČR, č. 2/2015, str. 4042
*
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TEORETICKÉ VYMEZENÍ ZNEUŽITÍ BERNÍHO PRÁVA
Úvodem si autor dovoluje věnovat pár slov teoretickému vymezení zneužití práva. Přístup
zastávající oprávněnost aplikace zneužití práva v podobě právního principu uvádí koncepci Knappa,
který definuje zneužití práva jako (zvýrazněno autorem) „situaci, kdy někdo vykoná své subjektivní
právo k neodůvodněné újmě někoho jiného nebo společnosti; takovéto chování, jímž se dosahuje
výsledku nedovoleného, je jenom zdánlivě dovolené. O chování toliko zdánlivě dovolené jde z toho
důvodu, že objektivní právo nezná chování zároveň dovolené a zároveň nedovolené; vzhledem k
tomu, že ze zásady lex specialis derogat legi generali vyplývá, že zákaz zneužití práva je silnější,
než dovolení dané právem, není takové chování výkonem práva, ale protiprávním jednáním“3
Na výše uvedené pak navazuje povětšinou i připomínka o Hedemannově koncepci vlastnictví,
zakotvené v článku 11 odst. 1 ústavního zákona č. 2/1993 Sb.,Listina základních práv a svobod, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „Listiny základních práv a svobod“). Jedná se o výraz převážení
sociální koncepce vlastnictví, která na rozdíl od koncepce individuální, poskytuje prostor pro ochranu
nejenom vlastnictví ostatních (zde je nutno aplikovat Millovu obecnou pravdu o tom, že svoboda
jednoho jedince končí tam, kde začíná svoboda druhého), ale navíc nesmí být výkon veřejného
subjektivního právo individua zneužit v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy, resp.
nedůvodně na újmu zájmu obecného.4
2

Dále je vhodné vzpomenout, že dále pro oprávněnost aplikace zneužití práva ve veřejném
právu svědčí i princip rozumného uspořádání společenských vztahů, zásada daňové neutrality či
přístup k bernímu právu prizmatem zachování smyslu a účelu (případně cíle) správy daní, tedy
zdůrazněním veřejného zájmu na zabezpečení materiálního základu pro fungování státu.5
2.1

Princip in dubio pro mitius
Druhá mince doktrinální příslovečné koruny (ochránci zákazu rozvolňování striktní vázanosti
výslovně toliko psaným právem) opírají vyloučení aplikace principu zákazu zneužití práva o existenci
principu in dubio pro mitius (contrafiscus), zásady legality (enumerativnost veřejnoprávních pretenzí),
ochrany nabytých práv či právní jistoty obecně. 6
Stran výše uvedeného vyvstávají dvě otázky. Prvá se táže, zda existuje smysl a účel správy
daní a na tomto panuje doktrinální konsensus.7 Druhá pak staví otazník za tézi o tom, zda je
v daňovém právu prostor pro uplatnění principu in dubio pro mitius vedle zákazu zneužití práva, když
je zřejmé, že oba dopadají na situace dvojího sporného výkladu.
Zákaz zneužití práva je dle Knappa interpretačním východiskem v situaci, kdy zde existuje
právní norma dovolující (oprávňující) a vedle ní stojí zákaz aplikace tohoto oprávnění, který se uplatní,
směřuje-li výkon tohoto oprávnění ke škodě ostatních či obecného zájmu. V této situaci jsou pak liché
téze o přednosti individuálních práv apod. Knapp tedy zdůrazňuje dopady pravidla chování. Lze
ovšem narušit právní jistotu daňových subjektů ve smyslu vyvození zákazu výkonu práva s ohledem
na jeho následky, které častokráte nemohou být předvídány?8 Na shora uvedené poskytuje odpověď
hierarchizace interpretačních pravidel poskytnuta Ústavním soudem v plenárním nálezu sp. zn. Pl.
KNAPP, Viktor. Teorie práva. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 1995, xvi, 247 s. ISBN 80-7179-028-1. s.
184-185.
4 Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 11. 2015 č. j. 1 Afs 107/2004-48.
5 Srovnej LIŠKA, Michal. Limity zneužití práva a svévole v rámci dobré finanční správy. Přehled daní
a financí, Brno: TAX PRESS, 2015, roč. 2015, s. 36-45.
6 Proti aplikaci zneužití práva svědčí i požadavek na formální hodnoty právní, kdy Ústavní soud
v nálezu ze dne 16. 6. 2015, sp. zn. Pl. ÚS 12/14 připomněl, že „mezi tyto hodnoty patří hodnoty řádu,
předvídatelnosti, svobody od arbitrárnosti, právní rovnosti či právní jistoty (Summers, R. S. Essays in
Legal Theory. Dordrecht - Boston - London: Kluwer Publishing, 2000, s. 30).“ Blíže také rozsudek
Nejvyššího správní soudu sp. zn. 2 Afs 142/2016 ze dne 30. 3. 2017.
7 Blíže shora uvedený spor mezi autorským kolektivem Boháč & Radvan vs Šimka (spor o vnímání
daní).
8 Fúzování prázdných schránek (obchodních korporací bez potenciálu k ekonomické činnosti) za
účelem „osvojení“ si know-how.
3
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ÚS 33/97 ze dne 17. 12. 1997. V tomto Ústavní soud konstatoval, že „[m]echanické ztotožnění práva
s právními texty se stalo vítaným nástrojem totalitní manipulace. Učinilo zejména z justice poslušný a
nemyslící nástroj prosazování totalitní moci. Dalším naprosto neudržitelným momentem používání
práva je jeho aplikace, vycházející pouze z jeho jazykového výkladu. Jazykový výklad představuje
pouze prvotní přiblížení se k aplikované právní normě. Je pouze východiskem pro objasnění a
ujasnění si jejího smyslu a účelu (k čemuž slouží i řada dalších postupů, jako logický a systematický
výklad, výklad e ratione legis atd.). Mechanická aplikace abstrahující, resp. neuvědomující si, a to buď
úmyslně, nebo v důsledku nevzdělanosti, smysl a účel právní normy, činí z práva nástroj odcizení a
absurdity.“
K zásadě in dubio pro mitius se Ústavní soud vyjádřil v nálezu sp. zn. I ÚS 643/06 ze dne 13.
9. 2007, ve kterém stanovuje, že „[v] právním státě je třeba tvorbě právních předpisů věnovat nejvyšší
péči. Přesto se však nelze vyhnout víceznačnostem, což plyne jak z povahy jazyka samotného, tak z
abstraktnosti právních norem, jakož i z omezenosti lidského poznání, stejně jako z dynamické povahy
sociální reality. Je-li k dispozici více výkladů veřejnoprávní normy, je třeba volit ten, který vůbec, resp.
co nejméně, zasahuje do toho kterého základního práva či svobody. Tento princip „in dubio pro
libertate“ plyne přímo z ústavního pořádku (čl. 1 odst. 1 a čl. 2 odst. 4 Ústavy České republiky nebo
čl. 2 odst. 3 a čl. 4 Listiny, viz i stanovisko menšiny pléna NSS in usnesení ze dne 29. 4. 2004 č.
215/2004 Sb. NSS). Jde o strukturální princip liberálně demokratického státu, vyjadřující prioritu
jednotlivce a jeho svobody před státem.“
Zásada in dubio pro libertate je zásadou vyvozovanou ze starořímských dob. Můžeme ji najít
v preaterských případech a především je výslovně zakotvena v Digestech.9 Vycházela ze zproštění
žalovaného v pochybnostech10 a to toliko skutkových, neboť soud zná právo (iura novit curia).
Výkladové spory soukromoprávní pak byly řešeny pravidlem přikazujícím v pochybnostech
rozhodovat v souladu s ekvitou11. In dubio pro libertate jakož i alternativní pravidla z tohoto vyvozena
tedy primárně slouží toliko k objasnění výsledku procesního postupu v případech nejasností
skutkových. Aplikace tohoto pravidla, jakožto pravidla výkladového vzbuzuje pochybnosti o znalosti
zákona soudy, což je v demokratickém státě nepřípustné. Toto pravidlo tedy tvoří základ pro rozložení
důkazního břemene a vytváří tak rozhodné pravidlo v situaci non liquet.
Ve správní praxi soudů se však tato maxima uplatňuje ve smyslu toho, že „ústavní zásada in
dubio pro libertate přikazuje v konkurenci vícero srovnatelně přesvědčivých výkladových alternativ dát
přednost takové alternativě, která je pro jednotlivce nejvýhodnější (viz k tomu např. usnesení
rozšířeného senátu ze dne 16. 10. 2008, čj. 7 Afs 54/2006-155, č. 1778/2009 Sb. NSS, body [60], [61]
a [64]; usnesení rozšířeného senátu ze dne 30. 11. 2010, čj. 5 Afs 86/2009-55, č. 2242/2011 Sb. NSS,
bod [35]).“12 Je tedy patrné, že správní soudnictví, stejně jako Ústavní soud13 tímto principem nazírají
i na výklad právních předpisů.
Konkurence principu in dubio pro mitius a zásady zákazu zneužití práva
Jedná-li se pak o konkurenci výkladových zásad zákazu zneužití práva, vyvěrající
z teleologické interpretace a zásady in dubio pro mitius vytvořené soudy k co největší minimalizaci
zásahu do základních práv, je nutno přisvědčit aplikaci zákazu zneužití práva, neboť jazykový výklad,
který by šel proti smyslu a účelu právní normy by byl toliko zakázanou mechanickou aplikací právních
norem, oproštěných od svého obsahu.14 Dále je nutno připomenout, že existují-li dvě srovnatelné
výkladové alternativy směřující k dosažení stejného cíle, tedy nenarušující neutralitu15, i po řádném
výkladu těchto, je nutno přistoupit k výkladu, kteréhožto východisko je nutné spatřovat v zásadě
2.2

Pro oblast soukromého práva srov. Digesta 50. 17. 20.
Srov. Digesta 50. 17. 125.
11 Digesta 50.17.85.
12 Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 2. 2016, sp. zn. 10 Afs 186/2014-60.
13 Srov. nález Ústavního soudu ze dne 2. 12. 2008, sp. zn. I ÚS 1611/07.
14 K tomuto plenární nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 33/97 ze dne 17. 12. 1997.
15 Blíže také stanovisko generálního advokáta M. Poiarese Madura přednesené dne 7. 4. 2005 ve
věci C-255/02 Halifax a další.
9
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enumerativnosti veřejnoprávních pretenzí ve spojení s minimalizací zásahů do základních práv a
právní jistotou.16 Autor se však domnívá, že se jedná toliko o situaci teoretickou (praxeologickou
rozpornost), kterou by bylo nutno přičíst k tíži zákonodárci s ohledem na teleologickou vyprázdněnost
normy, resp. jakoukoliv absenci podkladů (šlo by fakticky o pravidlo výkladu v neprospěch toho, kdo
dané slovo či větu použil jako první)17. Nelze tedy přisvědčit názoru, že existuje výkladový princip in
dubio pro mitius (libertate), který by mohl být postaven, jakožto konkurující výkladu teleologickému,
spojenému s maximou zákazu zneužití práva, neboť se jedná toliko o defaultní princip pro dělení
důkazního břemene ve veřejném právu a interpretační východisko v situacích stižených narušením
formálních hodnot práva. V situaci výkladu (iura novit curia) zde navíc nejsou pochybnosti, ale spíše
nedostatek pravomoci veřejného orgánu, tudíž se použijí zásady vyvěrající z čl. 2 odst. 2 a 3 Listiny.
KORUNOVÉ DLUHOPISY
Exemplifikaci dalšího teoretického problému spojeného s aplikací a teoretickými přístupy
v oblasti zneužití práva představují tzv. korunové dluhopisy. Korunové dluhopisy jsou dluhopisy o
nominální hodnotě 1 Kč. Již od vzniku zákona o správě daní a poplatků byly zisky z těchto dluhopisů
zdaňovány srážkovou daní, která však s ohledem pravidlo o zaokrouhlování daňové povinnosti na
celé koruny dolů18, činila 0 Kč. Zaokrouhlovací pravidlo bylo samozřejmě zavedeno s ohledem
nezatěžování daňovým břemenem velmi nízkých příjmů.19 Výše uvedené logicky vyplývá z fakticity
toho, že existuje rovnost mezi daňovými tituly, tedy obecně panuje princip daňové neutrality. 20
Daňovou neutralitu v daních z příjmů je pak nutno spatřovat v tom, že (skutkově) stejné příjmy (kauzy
zdanění)21 mají podléhat shodným metodám zdanění (sazbě, procesním pravidlům apod.), resp. daň
z příjmů má být aplikována na stejná plnění ve stejné výši, není-li zde ospravedlnitelné výjimky.
3

Korunové dluhopisy pak mohou představovat na jednu stranu nástroj pro snadné
reinvestování, jak toto tvrdila vláda.22
Na jednu stranu, zde tedy existuje strašák v podobě využití nezdaňování zisků, na které
dopadá srážková daň, a to toliko na základě nižší nominální hodnoty dluhopisu či časové frekvence
generování plateb, na druhou prohlášení vlády o snadnosti reinvestic.
V dané věci existuje více rovin problému.
Jedná-li se o otázku nízké kapitalizace či fiktivních půjček, řeší tuto ustanovení § 23 odst. 7
zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (u osob spojených), či
případně tzv. substance test (a jiné metody ověření účelnosti nákladů), procesní ustanovení
o dissimulaci apod. Zůstává však posouzení oprávněnosti vydání kupříkladu dluhopisů namísto
výplaty dividendy. Jedná se v daném případě o neutrální nezneužívající výkon veřejných
Další požadavek je zapotřebí shledávat v nerozpornosti zákona s právem Evropské unie, jakož i
ústavním pořádkem a mezinárodním právem obecně.
17 Autor tímto i upozorňuje na návětí (preambuli) doprovázející evropské právní předpisy, kde se
vyjasňuje smysl a účel směrnice či nařízení, historické pozadí přijetí apod.
18 § 46a odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění účinné v rozhodném
období.
19 Důvodová zpráva k zákonu č. 35/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady
č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, zákon České národní rady č. 531/1990 Sb., o územních
finančních orgánech, a zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, samozřejmě
se k tomuto nevyjadřuje, neb neexistuje.
20 Zajímavostí je, že Soudní dvůr Evropské unie slovy Nejvyššího správního soudu (sp. zn. 4 Afs
137/2016 – 43, ze dne 30. 11. 2016) „odmítl aplikovat svou judikaturu k zákazu zneužití práva v oblasti
přímých daní.“
21 Existuje zde i oprávněný požadavek na provázanost práva jako celku (obzvláště v rovině práva
soukromého a veřejného), vyslovený například v rozsudku Městského soudu v Praze sp. zn. 8 Af
47/2012 ze dne 19. 4. 2017.
22 Dostupná na: http://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2012/2012-07-26-tiskova-zprava6538-reakce-na-6538
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subjektivních práv, nebo se kauza zdanění dividendy uplatnění zaokrouhlení nedůvodně tříští? Bylo
účelem a smyslem zaokrouhlování to, aby nedošlo ke zdanění příjmů, které běžně daní podléhají a
ve svém „hlavním režimu“ (zákonodárce výslovně formulovaném a důvodovou zprávou podepřeném)
k jejich zdanění dochází?
Autor má za to, že absurdní důsledky zaokrouhlování jsou jedním z příkladů, kdy je zapotřebí
odhlédnout od mechanické aplikace práva a zaobírat se aplikací smyslu a účelu pravidel chování,
která zde jsou k tomu, aby ve společnosti byl dodržován nejenom smír, ale také aby tato neentropicky
fungovala. Čím striktněji pak bude dodržován smysl a účel norem, tím spíše bude tato společnost
tento prosazovat a na tomto do budoucna stavět (včetně zákonodárce).
V kauze korunových dluhopisů je ovšem „úsměvné“, že tyto byly vydány i ze strany státu,
kterýžto je taktéž daňovým subjektem a případné doměření daně adresátům státních dluhopisů, po
oficiálních prohlášeních ze strany Ministerstva financí fakticky zhatilo moc zákona vyvolávat jim
zamýšlené účinky a přiznalo adresátům pravidla o zaokrouhlování legitimní očekávání v nulovou
daň.23
ZÁVER
Autor tedy ve svém článku dospěl k nevhodnosti aplikace principu in dubio pro mitius jako
konkurujícího principu k interpretačnímu východisku teleologické interpretace zahrnující zásadu
zákazu zneužití práva. Uzavřel, že se jedná spíše o defaultní pravidlo pro dělení důkazního břemene
a jeho použití v interpretační rovině je spíše toliko konstruktem teoretickým. Jedná-li se pak o
korunové dluhopisy, dospěl autor k závěru, že se jedná o zneužití práva, tedy o výkon veřejných
subjektivních práv, který nepožívá ochranu zákona, ale který vyvěrá z legitimního očekávání
vytvořeného počínáním státu. V dané věci se tedy jedná o absurdum v podobě „oprávněného
(legitimního) zneužití práva“, tedy o uplatnění chování apriorně nezákonného avšak sekundárně
legitimizovaného.
4
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TRENDY A RIZIKÁ NA TRHU S ÚVERMI NA BÝVANIE SO
ZRETEĽOM NA VYBRANÉ SKUPINY OBYVATEĽOV1
Zdenka Poláková
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Cieľom tohto príspevku je poskytnúť pohľad na aktuálny stav a vývoj na trhu úverov na
bývanie a upozorniť na potenciálne riziká s ohľadom na reverzné hypotéky. Hlavným trendom vo
finančnom sektore Slovenskej republiky je tempo rastu úverov domácnostiam, ktoré v roku 2015
dosiahlo nové historické maximum, čo má vplyv na ziskovosť bánk, ako aj na vývoj cien nehnuteľností.
Situácia na trhu úverov na bývanie bola ovplyvnená legislatívnou úpravou, ktorá umožňuje splatenie
úveru mimo refixácie s maximálnym poplatkom 1 % istiny úveru na bývanie. Čo malo za následok, že
klienti buď úver prenášali do inej banky, alebo nové pravidlá využili na prehodnotenie zmlúv a
vyjednanie lepších podmienok. V súčasnosti NBS uplatňuje limity pri poskytovaní úverov na bývanie,
čim sa zabezpečí, aby bol rast týchto úverov zdravý a udržateľný.
Kľúčové slová: úvery na bývanie, úroková sadzba, reverzné hypotéky, zadlženosť, kvantitatívne
uvoľňovanie
Abstract: The aim of this paper is to provide insight into the current state and development of the
market of housing loans and highlight to potential risks with respect to reverse mortgages. The main
trend in the financial sector of the Slovak Republic is the growth rate of loans to households, which in
2015 reached a new historic high, which has an impact on the profitability of banks, as well as on the
development of real estate prices. The situation in the market of housing loans was influenced by
legislative amendment that allows repayment of the loan beyond the re-fixing of maximum fee of 1%
of the principal housing loan. Resulting in that clients trust either transferred to another bank or new
rules used to review the contracts and negotiate better conditions. At present, the NBS applies limits
on the provision of housing loans, ensuring that the growth of these loans is sound and sustainable.
Key words: housing loans, interest rate, reverse mortgages, debt, quantitative easing
ÚVOD
Vo svetle viacerých polemík o zvyšovaní úrokových sadzieb zo strany Európskej centrálnej
banky (ďalej len ECB) som sa v príspevku zamerala na analýzu celkového stavu, v akom sa trh
s úvermi na Slovensku nachádza. Pozornosť je venovaná prevažne trhu s úvermi na bývanie, ktoré
tvoria až 90 % časť dlhov slovenských domácností. Príspevok poukazuje aj na riziká, ktoré sú spojené
s narastajúcim zadlžovaním domácností.
Reakciou na celosvetový trend starnutia populácie a na problém seniorov s ich životnou
úrovňou je zavedenie nového druhu úverov na bývanie s názvom “reverzné hypotéky“, ktoré dávajú
možnosť seniorom vziať si úver do výšky maximálne 50 % z hodnoty jeho nehnuteľnosti. Vo viacerých
vyspelých krajinách ako je Veľká Británia a USA sú reverzné hypotéky samozrejmosťou, avšak na
Slovensku sa tento druh úveru neposkytuje.
1

TRENDY NA SLOVENSKOM TRHU S ÚVERMI NA BÝVANIE
V súčasnosti banky poskytujú úvery na bývanie v najväčšom objeme. Prvé hypotekárne úvery
boli na Slovensku poskytnuté už v roku 1997, avšak o hypotekárnom bankovníctve možno hovoriť až
od roku 2000, keď hypotekárnu licenciu získalo už 6 bánk. Výrazným impulzom pre rast
2

Tento príspevok vznikol v rámci projektu VEGA č. 2/0109/16 Inštitucionálna konkurencieschopnosť
vo svetle zmien vonkajšieho prostredia.
1
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hypotekárnych úverov poskytnutých domácnostiam bola v 90-tych rokoch 20. storočia privatizácia a
následne konsolidácia bankového sektora. Vstup zahraničných vlastníkov sa prejavil na rekapitalizácii
bánk, zavedení nových produktov, zlepšení riadenia rizík a celkovou zmenou riadenia obchodnej
politiky bánk.
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Zdroj: spracované podľa Národnej banky Slovenska
Graf 1: Úvery na bývanie na Slovensku (v tis. EUR)
V súčasnosti stoja za vysokým dopytom po úveroch na bývanie nízke úrokové sadzby (graf 2).
Výška úrokovej sadzby na Slovensku, ktoré je súčasťou Eurozóny, sa odvíja od rozhodnutia ECB o
úrovni úrokovej sadzby v Eurozóne. Do roku 2008 úrokové sadzby rástli, čo bolo vyvolané rastom
inflácie a rastúcimi cenami ropy. V dôsledku finančnej krízy úrokové sadzby v roku 2009 rapídne
poklesli. Finančná kríza, ktorá vypukla na začiatku druhej polovice roka 2007, vyvolala globálne
turbulencie. Neistota a pokles dôvery na finančných trhoch spôsobili výrazné poklesy cien finančných
aktív. Dopad krízy na bankový sektor Slovenska v rokoch 2008 a 2009 bol v porovnaní s inými
rozvinutými krajinami mierny, a to v dôsledku tradičného bankovníctva Slovenska orientovaného na
domácu ekonomiku a zanedbateľný počet aktivít voči zahraničiu. Kríza mala výraznejší dopad na
domáce hospodárstvo. Koncom roka 2008 došlo k poklesu zahraničného dopytu, čo malo za následok
straty v podnikateľskom sektore a nárast dopytu po úveroch zo strany podnikateľov. Banky v tomto
období sprísňovali podmienky na úvery, pričom podstatná bola návratnosť peňažných prostriedkov.
Na trhu úverov na bývanie došlo k poklesu poskytnutých úverov, a to v dôsledku očakávania nižších
cien bytov a obavy zo zhoršenej ekonomickej situácie domácností. S prijatím eura banky zaznamenali
nárast vkladov, ktoré prevyšovali objem vydaných úverov. V čase finančnej krízy to bol pozitívny jav,
keďže banky znížili závislosť od získavania zdrojov na finančných trhoch. 2
Výška úrokovej sadzby sa odvíja od úrovne inflácie (graf 2), ktorej miera závisí od cien ropy
a potravín. Hlavným cieľom ECB je udržiavať primerané tempo inflácie tesne pod 2 %. Ak je miera
inflácie vysoká ECB zvýši úrokové sadzby, čím sa spomalí ďalšie požičiavanie a znižuje sa tak
množstvo peňazí v obehu, a naopak. Vo všeobecnosti sa ECB neorientuje podľa aktuálnej inflácie,
skôr ju zaujíma odhad úrovne inflácie v krátkodobom a strednodobom horizonte, zvyčajne rok až rok
a pol.

Analýza slovenského finančného sektora za rok 2008. Národná banka Slovenska, 2008. ISBN 97880-8043-135-8. s. 11.
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Zdroj: spracované podľa Európskej centrálnej banky
Graf 2: Úrokové miery pri úveroch na bývanie s fixáciou od 1 do 5 rokov v Eurozóne (v %) a miera
inflácie v Eurozóne (HICP, %)
V prípade, ak ani nízke úrokové sadzby (ako sme zaznamenali v roku 2015) nedokážu
ovplyvniť množstvo peňazí v obehu natoľko, aby sa inflácia zvýšila, ECB pristúpi ku kvantitatívnemu
uvoľňovaniu. Kvantitatívne uvoľňovanie predstavuje nákup cenných papierov od komerčných bánk.
V súčasnosti ECB uplatňuje štyri programy kvantitatívneho uvoľňovania v celkovej sume 1,6 bil. EUR.
Najväčším z nich je program nákupu dlhopisov verejného sektora, ktorý začal v marci 2015. ECB
mesačne nakupuje cenné papiere v hodnote 60 mld. EUR a podľa rozhodnutia ECB z decembra 2016
bude pokračovať od apríla 2017 do konca roka 2017. Spolu má dosiahnuť približne 2,1 bil. EUR, čo
je viac ako 20 % Hrubého domáceho produktu (ďalej len HDP) celej Eurozóny.3 Na základe tohto
rozhodnutia môžeme konštatovať, že ECB nevidí žiadnu inflačnú hrozbu, naopak považuje za
potrebné podporiť vývoj ekonomiky Eurozóny zvyšovaním množstva peňazí v obehu. Sila tejto
podpory je pritom obrovská. Objem nákupov cenných papierov teraz rastie oveľa rýchlejšie ako objem
novovytvoreného HDP.
Nízke úrokové sadzby majú vplyv aj na ceny nehnuteľností na bývanie. Od druhého štvrťroku
2014 zaznamenávame rýchly nárast cien nehnuteľností na bývanie na Slovensku. Tento nárast bol
podporený okrem nízkych úrokových sadzieb, aj poskytovaním úverov vo výške 100 % hodnoty
nehnuteľnosti, klesajúcou mierou nezamestnanosti, rastúcou mzdou a kúpyschopnosťou obyvateľov.
Podľa údajov Národnej banky Slovenska (ďalej len NBS) vzrástla priemerná cena nehnuteľností na
bývanie na Slovensku v štvrtom štvrťroku 2016 na hodnotu 1 279 eur/m2. Znamená to medziročný
rast o 4,2 %. Aktuálna priemerná cena bývania sa dostala o takmer 5 % nad hodnotu jej dlhodobého
priemeru.4 Stále je však o viac ako 17 % nižšia v porovnaní s maximálnou priemernou cenou bývania
z polovice roku 2008, kedy vznikla realitná bublina. Najdrahší meter štvorcový je za jednoizbový
byt. Naopak najlacnejší meter štvorcový je za trojizbový byt. Pri takomto rýchlom náraste cien
nehnuteľností na bývanie je hrozbou vznik realitnej bubliny. Ak však bude výkonnosť ekonomiky,
zamestnanosť a mzda rásť, ekonomika tak predíde jej vzniku.

TÓTH, J. – ČÁRSKY, R. Kvantitatívne uvoľňovanie vs. Inflácia. In: Analytický komentár č. 18.
Národná banka Slovenska, 2015.
4 Vývoj cien nehnuteľností na bývanie v SR. Národná banka Slovenska. Dostupné na internete:
<http://www.nbs.sk/sk/statisticke-udaje/vybrane-makroekonomicke-ukazovatele/ceny-nehnutelnostina-byvanie/vyvoj-cien-nehnutelnosti-na-byvanie-v-sr>.
3
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Zdroj: Národná banka Slovenska
Graf 3: Vývoj cien nehnuteľností na bývanie na Slovensku
RIZIKÁ NA SLOVENSKOM TRHU S ÚVERMI NA BÝVANIE
Nízke úrokové sadzby predstavujú riziko pre finančnú stabilitu. Majú negatívny vplyv na
ziskovosť bánk a ich aktuálny obchodný model, čo sa prejavilo aj vo zvýšenej averzii pri obchodovaní
s ich akciami.5 Nízke úrokové sadzby boli tiež katalyzátorom ďalšieho rastu zadlženosti vo verejnom
aj súkromnom sektore, čo predstavuje negatívny faktor pre budúci ekonomický rast. Rýchle tempo
zadlžovania domácností je spojené s rizikom schopnosti splácania úverov. V minulosti bolo práve
rýchle tempo zadlžovania domácností jednou z príčin hospodárskeho prepadu a následného
pomalého oživovania vo vyspelých ekonomikách.
Výška dlhu a taktiež podiel dlhu slovenských domácností na ich disponibilnom príjme (graf 4)
patrí ešte vždy k najnižším v Európskej únii (ďalej len EÚ). Najviac zadlžení obyvatelia sú
v Luxembursku a najmenej zadlžení obyvatelia sú v Rumunsku. Menej ako obyvatelia Slovenska sú
zadlžení obyvatelia v deviatich krajinách EÚ. Avšak tempo zadlžovania domácností (graf 5) je na
Slovensku o veľa rýchlejšie, ako v iných európskych krajinách.
3

RESUL, A. – GOKHAN, O. Interest rates, the yield curve and bank profitability in an emerging market
economy. In: Economic Systems 40 (2016) 670–682. Dostupné na internete: <www.elsev ier
.com/locate /ecosys>.
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Zdroj: spracované podľa Európskej centrálnej banky
Graf 4: Priemerná zadlženosť členských krajín Európskej únii (v EUR na dospelého obyvateľa)
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Graf 5: Podiel úverov domácností na HDP vybraných krajín strednej a východnej Európy
Za účelom zamedzenia neschopnosti domácností splácať úver na bývanie NBS zaviedla
opatrenia, ktorých cieľom je zmierniť riziká tak pre spotrebiteľov, ako aj pre veriteľov a obmedziť tvorbu
nerovnováh na finančnom trhu a trhu nehnuteľností. Tým sa zabezpečí, aby bol rast týchto úverov
zdravý a udržateľný. Uvedené opatrenia sa vzťahujú len na úvery na bývanie. Rozšírenie niektorých
dodatočných požiadaviek na spotrebiteľské úvery je plánované v priebehu roka 2017. Tieto opatrenia
zavádzajú limity na ukazovateľ zabezpečenia úveru na bývanie (LTV – Loan to value) a
ukazovateľ schopnosti spotrebiteľa splácať úver.6
Prvým ukazovateľom je ukazovateľ LTV, ktorý má tvar:

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 10/2016 z 13. decembra 2016, ktorým sa ustanovujú
podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať úver na bývanie platné od 1. januára 2017.
Dostupné
na
internete:
<http://www.nbs.sk/_img/Documents/_Dohlad/Makropolitika/opatrenie_prehlad.pdf>.
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𝑈𝑘𝑎𝑧𝑜𝑣𝑎𝑡𝑒ľ 𝐿𝑇𝑉 (%) =

𝑣ýš𝑘𝑎 𝑧𝑎𝑑𝑙ž𝑒𝑛𝑖𝑎
ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑧𝑎𝑏𝑒𝑧𝑝𝑒č𝑒𝑛𝑖𝑎

Výška zadlženia zahŕňa poskytovaný úver a všetky ostatné úvery zabezpečené tou istou
nehnuteľnosťou. Hodnota zabezpečenia predstavuje hodnotu založenej nehnuteľnosti. Ide o nižšiu z
hodnoty stanovenej znalcom alebo kúpnej ceny. Vysoké hodnoty LTV môžu spôsobiť problémy pri
prípadnom poklese cien nehnuteľností tak pre spotrebiteľa, ako aj pre veriteľa. Ak spotrebiteľ zlyhá v
splácaní úveru, jeho nehnuteľnosť nemusí postačovať na vyplatenie úveru a je vystavený
exekučnému konaniu. Na druhej strane, aj veriteľovi vzniká zvýšená strata. 7 Na základe tohto
opatrenia, v prípade ak ukazovateľ LTV dosiahne hodnoty od 90 % do 100 % banky môžu poskytnúť
najviac 10 % z celkového počtu poskytnutých úverov. Ak ukazovateľ LTV dosiahne hodnoty v rozpätí
od 80 % do 90 % do 30. júna 2017 budú môcť banky poskytnúť maximálne 50 % a od 1. júla
2017 maximálne 40 % z celkového objemu poskytnutých úverov (tabuľka 1).
Maximálny podiel objemu nových úverov
v danej kategórii (za kalendárny štvrťrok)

Kategória úverov podľa LTV
Úvery s LTV nad 100 %
Úvery s LTV medzi 90 % a 100 %

Tieto úvery nemôžu byť poskytnuté vôbec
10 %
Od 1. januára 2017 do 30. júna 2017: 50 %
Úvery s LTV medzi 80 % a 90 %
Od 1. júla 2017:
40 %
Zdroj: spracované podľa Národnej banky Slovenska
Tabuľka 1: Limity ukazovateľa LTV
Druhým ukazovateľom je ukazovateľ schopnosti spotrebiteľa splácať úver, ktorý má tvar:
𝑈𝑘𝑎𝑧𝑜𝑣𝑎𝑡𝑒ľ 𝑠𝑐ℎ𝑜𝑝𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑠𝑝𝑙á𝑐𝑎ť ú𝑣𝑒𝑟 (%) =

𝑠𝑝𝑙á𝑡𝑘𝑎 𝑣š𝑒𝑡𝑘ý𝑐ℎ 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛ý𝑐ℎ 𝑧á𝑣ä𝑧𝑘𝑜𝑣
č𝑖𝑠𝑡é 𝑝𝑟í𝑗𝑚𝑦 𝑧𝑛íž𝑒𝑛é 𝑜 ž𝑖𝑣𝑜𝑡𝑛é 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚

Splátka všetkých finančných záväzkov zahŕňa splátky nového úveru, splátky existujúcich
úverov a ostatné finančné záväzky spotrebiteľa v danom mesiaci. Zohľadňuje sa aj prípadný nárast
úrokových sadzieb. Čisté príjmy znížené o životné minimum zahŕňajú čisté mesačné príjmy
spotrebiteľa (t. j. po zdanení a odvodoch) znížené o životné minimum na spotrebiteľa,
manžela/manželku a deti, určené v zmysle zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime. 8 Banky sú
povinné na základe tohto opatrenia skúmať, či z príjmu klienta po odrátaní nákladov na splátky úveru
a životného minima ostane klientovi minimálna finančná rezerva. Od 1. marca 2017 to je rezerva vo
výške 5 % a postupne sa zvyšuje (tabuľka 2).
Limit na ukazovateľ schopnosti
spotrebiteľa splácať úver

Obdobie
Od 1. marca 2017 do 30. júna 2017
Od 1. júla 2017 do 31. decembra 2017

95 %
90 %

Od 1. januára 2018 do 30. júna 2018

85 %

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 10/2016 z 13. decembra 2016, ktorým sa ustanovujú
podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať úver na bývanie platné od 1. januára 2017.
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Od 1. júla 2018
80 %
Zdroj: spracované podľa Národnej banky Slovenska
Tabuľka 2: Limity ukazovateľa schopnosti splácať úver
REVERZNÉ HYPOTÉKY
Reverzné hypotéky, tiež označované ako “hypotéky naruby” sú populárne vo viacerých
vyspelých krajinách (Veľká Británia, USA, Kanada, Austrália, Rakúsko a pod.). Reverzné hypotéky sú
určené ľuďom v dôchodkovom veku, ktorí majú záujem bývať doživotne vo svojej nehnuteľnosti, no
popri tom nemajú dostatok úspor na bežné výdavky, nemajú deti, poprípade svoju nehnuteľnosť
nechcú odovzdať v podobe dedičstva svojim deťom. Reverzné hypotéky sa vyvinuli zo schém ERS
(Equity release schemes). ERS sú schémy na premenu dlhodobého majetku, ktoré boli prezentované
v 80-tych rokoch 20. storočia v USA. Reverzné hypotéky sú založené na poskytnutí peňažných
prostriedkov seniorovi vo forme úveru do výšky maximálne 50 % nehnuteľnosti, ktorá je vo vlastníctve
seniora. Veriteľom pri tomto druhu úverov môže byť banka, nebanková finančná spoločnosť, alebo
fyzická osoba. Pri posudzovaní hodnoty nehnuteľnosti sa berie do úvahy samotná hodnota
nehnuteľnosti, úroková sadzba, vek žiadateľa, ale tiež zdravotný stav žiadateľa. Z úveru je možné
čerpať v podobe mesačných pravidelných splátok, pri ktorých sa musí dohodnúť vopred stanovená
výška a lehota splatnosti. Druhou z možností čerpania úveru je naraz vyplatená paušálna suma.
Podmienky pre získanie reverznej hypotéky sú:
- stanovený minimálny vstupný vek seniora (najmenej býva 55 rokov),
- osobné vlastníctvo nehnuteľnosti.
V štátoch EÚ sa schémy ERS rozvinuli v 2 podobách: úverový model a predajný model.
Rozdiel medzi úverovým modelom a predajným modelom je vo vzťahu k nehnuteľnosti. Zmena
vlastníckeho práva k nehnuteľnosti prebieha pri úverovom modeli na konci úverového vzťahu po smrti
seniora, pričom pri predajnom modeli je to hneď na začiatku úverového hypotekárneho vzťahu.
Podmienkou pri predajnom modeli je, že senior má naďalej v nehnuteľnosti, ktorá mu už síce nepatrí
právo doživotne bývať. V úverovom modeli znáša náklady spojené s nehnuteľnosťou senior. Tento
druh vzťahu je rizikový práve pre veriteľa, pretože ak sa senior o nehnuteľnosť počas života riadne
nestará môže jej hodnota klesnúť. V predajnom modeli znáša náklady poskytovateľ úveru.9
Úverový model sa uplatňuje napríklad v Českej republike. Od roku 2015 reverzné hypotéky
poskytuje česká nebanková finančná spoločnosť. Čím je senior starší, tým získa vyššie percento zo
svojej nehnuteľnosti. Táto spoločnosť vypláca seniorov buď jednorazovou rentou vyplatenou na
začiatku úverového vzťahu, postupne vyplácanou rentou počas piatich rokov, alebo mesačnými
platbami. Po smrti seniora je nehnuteľnosť prevedená na dedičov, ktorí musia splatiť spoločnosti
rentu, ktorú dostával senior.10
Predajný model je uplatňovaný napríklad v Rakúsku. Hypotekárny vzťah vzniká medzi dvomi
fyzickými osobami, pričom vlastník nehnuteľnosti má povinnosť previesť túto nehnuteľnosť na
nadobúdateľa za vopred dohodnutú doživotne vyplácanú rentu. Nárok na rentu vlastníka sa odporúča
zapísať do katastra nehnuteľnosti pre prípad, ak by sa nadobúdateľ stal insolventným a prestal by
platiť mesačnú rentu seniorovi.11
Na Slovensku sa tento druh hypoték neposkytuje, aj napriek tomu, že Slovensko má potenciál,
aby sa reverzné hypotéky po zavedení do praxe rozvíjali, keďže slovenské domácností držia
prvenstvo v miere vlastníctva nehnuteľnosti, v ktorých bývajú. Taktiež životná úroveň slovenských
seniorov je na nízkej úrovni, pričom poskytovanie reverzných hypoték by pomohlo zvýšiť životnú
úroveň týchto seniorov.
NBS v spolupráci s Ministerstvom financií Slovenskej republiky vypracovala analýzu
existujúcich legislatívnych noriem upravujúcich fungovanie reverzných hypoték v zahraničí a
skúsenosti s ich fungovaním následne predložili do medzirezortného pripomienkového konania.
4

Analýza existujúcich legislatívnych noriem upravujúcich fungovanie reverzných hypoték v zahraničí
a skúseností s ich fungovaním, vypracovaná Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Národnou
bankou Slovenska, 2015.
10 Dostupné na internete: <http://rentaznemovitosti.cz/>.
11 Private Pensionsvorsorge: Geeignete Anlageprodukte finden, Finanzplanung für den Lebensabend,
Strategien für unsichere Zeiten: Verein für Konsumenteninformation. In: Konsument. Wien, 2010.
ISBN 978-3-902273-97-0, s. 89-91.
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Avšak Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky nesúhlasilo s rozvojom právnej úpravy
týkajúcej sa reverzných hypoték v slovenskom právnom poriadku. Svoje rozhodnutie odôvodňuje
skutočnosťou, že by sa zmluvný vzťah medzi seniorom a finančnou inštitúciou riadil všeobecnými
zmluvnými podmienkami, ktoré by boli formulované v čo najväčší neprospech seniora. Problémom pri
uplatňovaní reverzných hypoték by bol nárast sporov a konfliktov medzi rodičmi a deťmi a zaťaženie
dedičstva.12
ZÁVER
V súčasnosti je najväčším trendom na slovenskom finančnom trhu rast zadlžovania
domácností. Tento rast je zapríčinený nízkymi úrokovými sadzbami, čo je dôsledkom nízkej úrovne
inflácie v dôsledku nízkych cien ropy. Ďalší faktor ktorý je príčinou nízkych úrokových sadzieb je
kvantitatívne uvoľňovanie, ktoré realizuje ECB. Nízke úrokové sadzby sú rizikom pre finančnú
stabilitu. Z dlhodobého hľadiska majú vplyv na ziskovosť bánk a na zadlžovanie sa domácností, čo
môže viesť k hospodárskemu prepadu. Nízke úrokové sadzby spolu s rastúcou zamestnanosťou
a rastúcou mzdou sú príčinou rastúcich cien nehnuteľností na bývanie. Hlavným rizikom v tejto
súvislosti môže byť vznik realitnej bubliny.
V krátkodobom horizonte (pol roka) očakávame zo strany ECB tieto kroky. Pravdepodobne na
jeseň 2017 oznámi predĺženie programu kvantitatívneho uvoľňovania v nezmenenej hodnote 60 mld.
EUR mesačne. Alebo oznámi predlženie programu kvantitatívneho uvoľňovania v o niečo nižšej
sume. Alebo oznámi jeho postupné znižovanie. Ak by aj oznámila okamžité postupné znižovanie
hodnoty kvantitatívneho uvoľňovania, ešte významnú časť roku 2018 bude ECB kvantitatívne
uvoľňovať. Samotné ohlásenie konca kvantitatívneho uvoľňovania zvýši úrokové sadzby a výnosy
dlhopisov v Eurozóne natoľko, že samotné zvyšovanie sadzieb zo strany ECB nebude ani potrebné.
V súčasnosti neexistujú žiadne dôvody na to, aby sme mohli uvažovať o zvyšovaní úrokových
sadzieb v blízkej budúcnosti. A je celkom možné, že ani v dlhodobom horizonte. Eurozóna je veľmi
heterogénna a ECB musí prihliadať na jej najslabšie články. Napríklad na verejný dlh Talianska
presahujúci 130 % HDP. Zvyšovanie úrokových sadzieb by tlačilo na rast dlhopisových výnosov, čo
by mohlo vážne ohroziť solventnosť krajiny. Taliansko je pritom treťou najväčšou ekonomikou
Eurozóny.
V dôsledku celosvetového starnutia obyvateľstva sa pristúpilo k zavedeniu inštitútu reverznej
hypotéky. Na Slovensku sa tento druh hypoték neposkytuje, a to z viacerých dôvodov. Jedným z nich
je domnienka, že dôchodcovia sú náchylní uveriť ponuke zo strany veriteľa, ktorá nemusí byť pre nich
výhodná. Riešením by mohli byť štátom zabezpečení finanční poradcovia. Avšak títo by zaťažili štátny
rozpočet.
5
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ALTERNATÍVNE INVESTIČNÉ FONDY A MOŽNOSTI ICH
OBCHODOVANIA OBCHODNÍKOM S CENNÝMI PAPIERMI1
Peter Rakovský
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Zákon o kolektívnom investovaní je v dnešenej podobe veľmi neprehľadný a komplikovaný.
Konštatuje to aj Národná banka Slovenska keď po implementácii AIFMD tvrdí, že tento spôsob
implementácie v rámci jedného právneho predpisu umožní, aby všetky dotknuté subjekty boli
regulované jednotne, aj keď z pohľadu odlišnosti obsahu smerníc AIFMD a UCITS vznikne istá
„dvojkoľajnosť“ regulácie a zákon o kolektívnom investovaní sa stane zložitejší a komplexnejší, keďže
pribudne mnoho osobitných ustanovení vo vzťahu k správe iných ako štandardných podielových
fondov. Je len pár spôsobov, akými môže obchodník s cennými papiermi obchodovať alternatívne
investičné fondy a je polemické, či pri tom vždy ide o kolektívne investovanie.
Kľúčové slová: alternatívne investičné fondy, obchodník s cennými papiermi, kolektívne
investovanie, registrácia, podnikanie
Abstract: Act of Collective Investment in its effective form is very confusing and complicated. The
National Bank of Slovakia notes that after the implementation of the AIFMD this method of
implementation within a single legal act allows, that parties are regulated uniformly, even though from
the perspective of diversity of content AIFMD and UCITS is created certain "double track" of regulation
and Act on Collective Investment becomes more complex and complete, since many specific
provisions in relation to the administration of non-standard funds will be added. There is just a few
ways in which the securities dealers are allowed to trade Alternative Investment funds and it is
polemical whether, it is still a collective investment.
Key words: alternative investment funds, securities dealer, collective investment, registration,
business
Čo sú vlastne podniky kolektívneho investovania, alternatívne investičné fondy
a alternatívne investície ?
Na účely Smernice č. 2011/61/EÚ z 8. júna 2011 o správcoch alternatívnych investičných
fondov (ďalej už len „AIFMD“) sa alternatívnym investičným fondom ( ďalej už len „AIF“) rozumie
podnik kolektívneho investovania vrátane jeho podfondov, ktorý i) získava kapitál od viacerých
investorov s cieľom investovať ho v súlade s vymedzenou investičnou politikou v prospech týchto
investorov, a ii) nevyžaduje povolenie podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2009/65/ES
z 13. júla 2009 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa
podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov ( ďalej už len „UCITS“).
Zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov ( ďalej už len „ZKI“)
pojem podnik kolektívneho investovania nevymedzuje. Vymedzovalo ho však napr. opatrenie
Národnej banky Slovenska ( ďalej aj „NBS“2), ktoré podnikom kolektívneho investovania rozumelo
podielový fond alebo právnickú osobu, ktorej predmetom podnikania je investovanie do majetku na
princípe obmedzenia a rozloženia rizika (v tom čase však ešte nebola implementovaná AIFMD).
UCITS obsahuje definíciu podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov
1

Článok bol spracovaný ako výstup v rámci riešenia projektu VEGA 1/0440/17 s názvom „Inovatívne
formy tvorby peňažných fondov a ich prevodov“.
2 Opatrenie NBS č. 4/2007 O vlastnych zdrojoch financovania bank a požiadavkach na vlastne zdroje
́
́
́
́
financovania bánk a o vlastných zdrojoch financovania obchodniḱ ov s cennými papiermi a
požiadavkách na vlastné zdroje financovania obchodníkov s cennými papiermi v znení neskorších
zmien
1
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(ďalej už len „PKIPCP“), ktorými rozumie podniky, ktorých jediným účelom je kolektívne investovanie
peňažných prostriedkov od verejnosti do prevoditeľných cenných papierov alebo do iných likvidných
finančných aktív uvedených v článku 50 ods. 1 UCITS, ktoré funguje na princípe rozloženia rizík, a
ktorých podielové listy sú na žiadosť držiteľov odkúpené alebo vyplatené priamo alebo nepriamo z
aktív takýchto podnikov. Úkony zo strany PKIPCP na zaistenie toho, aby sa hodnota ich podielových
listov na burze výrazne nelíšila od čistej hodnoty ich aktív sa považujú za rovnocenné s takýmto
odkúpením alebo vyplatením. Na základe uvedeného sa AIFMD vzťahuje na správcov AIF, ktorí
spravujú všetky druhy fondov, ktoré nepatria do pôsobnosti UCITS. Dokument ESMA s názvom
Guidelines on key concepts of AIFMD podnik kolektívneho investovania taktiež priamo nedefinuje,
približuje však vysvetlenie tohto pojmu cez jeho charakteristické črty. Ide o nasledovné vlastnosti: i)
podnik nemá všeobecný komerčný ani priemyselný účel, ii) podnik združuje kapitál zhromaždený od
investorov na účely investovania s cieľom združenej návratnosti 3pre týchto investorov ,iii) držitelia
podielových listov nemajú day to day kontrolu.4
Na základe vyššie uvedenej definície AIF nimi nebudú podniky, ktoré síce zhromažďujú kapitál od
viacerých investorov, ale nerobia to s cieľom investovať ich v súlade s vymedzenou investičnou
politikou.5 Výkladu pojmu „viacerých“ investorov sa slovenský zákonodarca nevenoval ale jeho
vymedzenie možno nájsť v konzultačnom materiály Ministerstva financií Českej republiky ktorý tvrdí,
že počet investorov, ktorý nezakladá aplikáciu AIFMD na daný subjekt je menej než sedem. 6 Na
podporu tohto argumentu Ministerstvo financií Českej republiky uviedlo napríklad rozsudok
Nejvyššího soudu7, ktorý tvrdí, že „za väčší počet osôb sa v súdnej praxi považuje aspoň sedem osôb
skutočne prítomných.“ Taktiež uvádza, že vrchná hranica počtu investorov vo fondoch private equity
štandardne neprevyšuje počet sedem.8 Tento názor bol však prekonaný dokumentom ESMA 9
v ktorom uvádza, že podnikom, ktorý získava kapitál od viacerých investorov je podnik, ktorý ho
získava od viac než jedného investora, príp. od jedného investora, ktorý investuje kapitál, ktorý získal
od viac ako jednej fyzickej alebo právnickej osoby. Druhým pojmovým znakom - ii) nevyžaduje
povolenie podľa smernice UCITS IV sa vymedzuje, že z hľadiska právnej úpravy Slovenskej republiky
(ďalej už len „SR“) nepôjde o štandardný investičný fond. Hlavnou kategóriou AIF v zmysle definície
AIFMD v podmienkach SR sú v súčasnosti špeciálne podielové́ fondy (ďalej len „ŠPF“) upravené v
ZKI, určené tak retailu (verejné ŠPF) ako aj profesionálnym investorom (ŠPF profesionálnych
investorov).10 Rozhodná nie je ani právna forma AIF, teda či ide o AIF ktorý má právnu subjektivitu
alebo nie. NBS k tomu v čase implementácie uvádza, že:“ Keďže nie je podstatná právna forma takého
subjektu, pod úpravu smernice spadá v podmienkach Slovenskej republiky správa súčasne
Myslí sa ňou návratnosť zo združeného rizika, ktoré vyplýva z nadobudnutia investičných aktív.
ESMA Guidelines on key concepts of the AIFMD. Bod č. 12. Dostupný na:
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2013611_guidelines_on_key_concepts_of_the_aifmd_-_en.pdf
5
ESMA Guidelines on key concepts of the AIFMD. Bod č. 4. Dostupný na:
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2013611_guidelines_on_key_concepts_of_the_aifmd_-_en.pdf
6 MINISTERSTVO FINANCÍ C
̌ ESKÉ REPUBLIKY. Konzultační materiál. TRANSPOZICE SMĚRNICE
O
SPRÁVCÍCH
ALTERNATIVNÍCH
INVESTIČNÍCH
FONDŮ.
Dostupné
na:
http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Konzultace_2011-07_Konzultacni-material-MF-Transpozicesmernice-o-spravcich-alternativnich-investicnich-fondu-AIFMD.pdf
7 Rozsudok Najvyšieho súdu Českej republiky sp.zn. (Rt)7/55/81
8MINISTERSTVO FINANCÍ C
̌ ESKÉ REPUBLIKY. Konzultační materiál. TRANSPOZICE SMĚRNICE
O
SPRÁVCÍCH
ALTERNATIVNÍCH
INVESTIČNÍCH
FONDŮ.
Dostupné
na:
http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Konzultace_2011-07_Konzultacni-material-MF-Transpozicesmernice-o-spravcich-alternativnich-investicnich-fondu-AIFMD.pdf
9
ESMA Guidelines on key concepts of the AIFMD. Bod č. 17 dostupný na:
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2013611_guidelines_on_key_concepts_of_the_aifmd_-_en.pdf
10Konzultačny material Ministerstva financii Slovenskej republiky a Narodnej banky Slovenska k
́
́
́
́
implementácii smernice o správcoch alternatívnych investičných fondov. Dostupné na:
http://www.nbs.sk/_img/Documents/_Dohlad/ORM/RegulaciaTrhov/Konzultacny_material_MFSR_a_
NBS_k_implmentacii_AIFMD.pdf
3
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regulovaných špeciálnych podielových fondov, verejné ponuky majetkových hodnôt, ako aj doteraz
neregulované subjekty podnikajúce v oblasti private equity a venture capital, ktoré nepôsobia na báze
verejnej ponuky.“11 Možno príkladmo uviesť, že ide o private equity funds, property funds, real estate
funds, hedge funds, investment companies a iné.12
Čo však objemne rozširuje mantinely AIF je, že pod tak široko koncipované vymedzenie môžu spadať
aj čisto zmluvné vzťahy medzi investormi a subjektmi kolektívneho investovania (ďalej už len „KI“).
Mierna nejednotnosť, ktorá vyplýva z AIFMD sa týka recitálu 8 AIFMD z ktorého vyplýva, že by sa
AIFMD nemala (okrem iného) vzťahovať na správu dôchodkových fondov, systémov účasti
zamestnancov alebo systémov sporenia, inštitúcie, ktoré spravujú fondy podporujúce systémy
sociálneho a dôchodkového zabezpečenia a ani na poistné zmluvy. Následne v normatívnej časti
článku 2 AIFMD už sú vylúčené len inštitúcie zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia,
inštitúcie, ktoré spravujú fondy podporujúce systémy sociálneho a dôchodkového zabezpečenia a
systémy účasti a sporenia zamestnancov. V súvislosti na uvedené uvádza ZKI v základných
ustanoveniach, kedy sa zhromažďovanie peňažných prostriedkov na účel ich následného
investovania zakazuje. Ide o prípady ak sa nevykonáva na základe povolenia podľa ZKI alebo za
podmienok, ktoré ustanovuje ZKI. Za porušenie tohto zákazu sa nepovažuje zhromažďovanie
peňažných prostriedkov vykonávané (okrem iného) Sociálnou poisťovňou a dôchodkovou
správcovskou spoločnosťou alebo inou obdobnou zahraničnou inštitúciou spravujúcou fondy
sociálneho a dôchodkového zabezpečenia, doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou a
zamestnaneckou dôchodkovou spoločnosťou.13 ZKI tu teda priamo nevylučuje, ba priam uvádza ako
neporušenie ZKI vykonávanie činností sociálneho, dôchodkového a doplnkového dôchodkového
zabezpečenia. Aj ZKI tu opomenul poisťovacie činnosti, obdobne ako AIFMD. Navyše sa za také
porušenie nepovažuje ani zhromažďovanie peňažných prostriedkov, ktorého hlavným účelom je
financovanie činnosti, ktorá má povahu výroby, výskumu alebo poskytovania iných služieb ako
finančných služieb a je financovaná prevažne z vlastných prostriedkov osoby, ktorá peňažné
prostriedky zhromažďuje.14 ZKI teda ustanovuje, že iné formy zhromažďovania peňažných
prostriedkov na účel ich následného investovania ako tie ktoré povoľuje (§§ 4 a 5 ZKI), sa zakazuje.
Vyňaté sú teda napríklad poistné fondy, kedy síce nejde o cudziu správu aktív ale sú vlastníctvom
poisťovne, tvoria však podielové jednotky a jedná sa taktiež o zákonný fond.15
AIFMD nie je jediným právnym predpisom z pôdy Európskej únie (ďalej už len „EÚ“)
upravujúci alternatívne investície. EÚ prijala nariadenie16 (ďalej už len „EuVECA“ alebo „fondy
rizikového kapitálu“) a nariadenie17 (ďalej už len „EuSEF“). Tieto opatrenia, vrátane AIFMD, tvoria
súčasť akčného plánu únie kapitálových trhov, ktorého cieľom je uvoľniť trhové investície zvýšením a
diverzifikovanim
́ zdrojov financovania pre európske podniky a dlhodobé projekty. Tieto mechanizmy
sú spojené s investičným plánom pre EÚ stanovujúcim komplexnú stratégiu riešenia nedostatku
financii,́ ktorý brzdí potenciál rastu EÚ a vytváranie pracovných miest pre občanov.18 Malé a stredné
podniky majú ťažkosti so získavaním kapitálu aj z dôvodu asymetrických informácií. Také podniky nie
sú schopné preukázať svoju úverovú bonitu alebo kvalitu obchodných plánov a investorom sa
neoplatí, aby vykonávali aktívne preskúmavanie, ktoré vykonávajú v prípade poskytovania

11Konzultačny

́ materiál Ministerstva financií Slovenskej republiky a Národnej banky Slovenska k
implementácii smernice o správcoch alternatívnych investičných fondov. Dostupné na:
http://www.nbs.sk/_img/Documents/_Dohlad/ORM/RegulaciaTrhov/Konzultacny_material_MFSR_a_
NBS_k_implmentacii_AIFMD.pdf
12 CME European Trade Repository Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD).
Dostupné na: https://www.cmegroup.com/market-data/files/cme-etr-aifmd-presentation.pdf
13 § 2 ods. 3,4 ZKI
14 § 2 ods. 5 ZKI
15 Pozri napr. § 64 ods.6 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov
16 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 345/2013 zo 17. apríla 2013 o európskych
fondoch rizikového kapitálu.
17 NARIADENIE Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 346/2013 zo 17. aprila 2013 o európskych
́
fondoch sociálneho podnikania.
18 Capital Markets Union: new rules to support investment in venture capital and social enterprises.
Dostupné na: europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2481_en.pdf
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financovania veľkým podnikom.19 Z globálneho hľadiska sa EÚ usiluje o zlepšenie prístupu malých a
stredných podnikoch k alternatívnemu financovaniu a to aj z dôvodov finančných kríz a sprísnenia
podmienok obozretnostných pravidiel pre úverové inštitúcie (Basel III a CRD IV).20
Rizikový kapitál predstavuje financovanie podnikov, ktoré sú vo všeobecnosti veľmi malé,
v počiatočnom štádiu svojej podnikovej existencie a vykazujú silný potenciál rastu a expanzie. Práve
z dôvodu akčného plánu únie kapitálových trhov a ekonomického rastu EÚ bolo potrebné vytvoriť
spoločný legislatívny rámec aby v rámci rozličných vnútroštátnych právnych úprav nevznikali
prekážky, ktoré by bránili rozvíjaniu vnútorného trhu. EuVECA sa taktiež ako AIFMD vzťahuje na
správcov, ktorí nespadajú pod smernicu UCITS (non UCITS funds) a ktorí sú usadení v EÚ,
zaregistrovaní v súlade s AIFMD a spravujú portfólia kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu. Od
AIFMD sa EuVECA odlišuje tým, že sa uplatňuje len na správcov tých podnikov KI, ktorých spravujúce
aktíva nepresahujú hodnoty v článku 3 ods. 2 písm. b) AIFMD.21 Imanentnými znakmi toho, že ide
o alternatívne investície a „podniky súkromného kapitálu“ je vymedzenie kvalifikovaného portfóliového
podniku ktorým je podnik, ktorý nie je prijatý na obchodovanie na regulovanom trhu alebo v systéme
MTF, zamestnáva menej než 250 zamestnancov a má ročný obrat menej než 50 miliónov EUR.22
Vyššie uvedené myšlienky podporila aj Európska centrálna banka ktorá však upozorňuje na
závažnosť záväzných požiadaviek na uvádzanie globálneho LEI a ISIN kódu ako jedinečných
identifikátorov nielen v rámci jednotlivých segmentov trhu, ale na všetky finančné trhy. 23
Keďže sa investori čoraz viac snažia dosahovať sociálne ciele a neusilujú sa len o finančné
výnosy, v EÚ sa vytvára trh so sociálnymi investić iami (fondy EuSEF), ktoré sčasti tvoria investičné
fondy zamerané na sociálne podniky. Takéto investičné fondy poskytujú financovanie sociálnym
podnikom, ktoré pôsobia ako stimuly sociálnych zmien tým, že ponúkajú inovačné riešenia sociálnych
problémov, napríklad pomáhajú riešiť sociálne následky finančnej krízy.24 Podmienky výkonu činnosti
sú obdobné ako pri EuVECA. Medzi hlavné činnosti kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania
patrí poskytovanie finančných prostriedkov sociálnym podnikom prostrednić tvom primárnych
investić ii.́ Kvalifikované fondy sociálneho podnikania by sa nemali zúčastňovať na systémovo
významných bankových činnostiach nad rámec obvyklého regulačného rámca obozretného
podnikania (tzv. tieňové bankovníctvo) a nemali by sa ani riadiť typickými stratégiami pre súkromný
kapitál, ako sú výkupy s využitim
́ pôžičky.25 Hlavným cieľom sociálnych podnikov nie je maximalizovať
̌
svoje zisky, ale dosiahnut pozitívny sociálny vplyv. Sociálne podniky zahŕňajú širokú škálu podnikov,
ktoré majú rôzne právne formy a poskytujú sociálne služby znevýhodneným alebo vylúčeným
osobám. Takéto služby zahŕňajú priś tup k bývaniu, zdravotnej starostlivosti, pomoci pre staršie osoby
alebo osoby so zdravotným postihnutim
́ a starostlivosti o deti. Tieto činnosti sa môžu týkať aj ochrany
životného prostredia s vplyvom na spoločnosť, ako sú opatrenia proti znečisteniu, recyklácia a
získavanie energie z obnoviteľných zdrojov.26

Guidelines on State aid to promote risk finance investments. Bod č.3. Dostupné na:
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/risk_finance_guidelines_en.pdf
20 Němec, L. a Tornová, J.: Nařízení EuVECA - příležitost pro správce "podlimitních" fondů?. Právní
rádce.2013.č.6.s. 20-23.
21 Správcovia AIF, ktorí priamo, alebo nepriamo prostredníctvom spoločnosti, s ktorou je správca AIF
prepojený spoločným riadením alebo kontrolou alebo významným priamym alebo nepriamym
podielom, riadia portfóliá AIF, ktorých celková hodnota spravovaných aktív nepresahuje hraničnú
hodnotu 500 miliónov EUR, keď sa portfólio AIF skladá z AIF, ktoré nevyužívajú pákový efekt a
nemajú práva na vyplatenie uplatniteľné počas piatich rokov odo dňa uskutočnenia počiatočnej
investície do každého AIF.
22 čl. 3 písm. d) EuVECA.
23 Stanovisko Európskej centrálnej banky k navrhu nariadenia Europskeho parlamentu a Rady, ktorym
́
́
́
sa mení nariadenie (EÚ) č. 345/2013 o európskych fondoch rizikového kapitálu a nariadenie (EÚ) č.
346/2013
o
európskych
fondoch
sociálneho
podnikania.
Dostupné
na:
https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/celex_52016ab0044_sk_txt.pdf
24 recitál 1 EuSEF.
25 recitál 20 EuSEF.
26 recitál 14 EuSEF.
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Vymedzenie vzťahu AIFMD a poskytovania investičných služieb, investičných
činností a vedľajších služieb obchodníkom s cennými papiermi
AIFMD v recitáli 9 uvádza, že:“ Od investičných spoločností, ktoré majú povolenie podľa
Smernice Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 2004/39/ES o trhoch s finančnými nástrojmi ( ďalej
už len „MiFID“ alebo „smernica“) by sa nemalo vyžadovať, aby získali povolenie podľa tejto smernice,
ak chcú v súvislosti s AIF poskytovať investičné služby, ako napríklad individuálne riadenie portfólia.
Investičné spoločnosti by však mali mať možnosť priamo alebo nepriamo ponúkať podielové listy
alebo akcie AIF investorom v EÚ alebo umiestňovať takéto podielové listy alebo akcie u investorov v
EÚ len v rozsahu, v ktorom sa tieto podielové listy alebo akcie môžu uvádzať na trh v súlade s touto
smernicou.“ V legislatívnej časti AIFMD27 je vyššie uvedené premietnuté nasledovne: „Od
investičných spoločností, ktoré majú povolenie podľa smernice 2004/39/ES, a úverových inštitúcií,
ktoré majú povolenie podľa smernice 2006/48/ES, sa nevyžaduje získanie povolenia podľa tejto
smernice, ak chcú v súvislosti s AIF poskytovať investičné služby, ako napríklad individuálne riadenie
portfólia. Investičné spoločnosti však môžu priamo alebo nepriamo ponúkať podielové listy alebo
akcie AIF investorom v Únii alebo ich umiestňovať u investorov v Únii, avšak len v rozsahu, v ktorom
sa akcie alebo podielové listy môžu uvádzať na trh v súlade s touto smernicou.“ V ZKI je premietnutá
možnosť obchodníka s cennými papiermi ( ďalej už len „o.c.p.“) vykonávať činnosti podľa ZKI v § 27
ods. 10 druhej vety, kde uvádza: „Obchodník s cennými papiermi a banka s povolením na výkon
investičných služieb sú oprávnení vykonávať investičnú službu spočívajúcu v priamom alebo
nepriamom ponúkaní alebo umiestňovaní cenných papierov alebo majetkových účastí alternatívneho
investičného fondu alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu len v rozsahu, v akom
môžu byť tieto cenné papiere alebo majetkové účasti distribuované podľa tohto zákona alebo
právneho predpisu príslušného členského štátu.“ Umiestňovanie finančných nástrojov predstavuje
formy investičných služieb a investičných činností podľa ZCP.28 Čo je ale ponúkanie cenných
papierov? Pravdepodobne je tým myslená distribúcia (priama alebo nepriama) a jedná sa o službu
v zmysle ZKI. Správcovská spoločnosť môže na o.c.p. na základe zmluvy preniesť celé riadenie
investícií.29 Správcovská spoločnosť s povolením na vytváranie a spravovanie AIF spravujúca fond
kvalifikovaných investorov môže zveriť výkon činností len pri splnení podmienok osobitného
predpisu.30 V tomto osobitnom predpise (ale aj v ZKI) sa uvádzajú zvýšené podmienky a to na povahu
subjektu, na ktorý boli úlohy delegované, kedy delegovanie riadenia portfólia (v ZKI sa uvádza
riadenie investícií) alebo riadenie rizík je možné len na určité vybrané subjekty, medzi ktoré patrí napr.
externý správcovia AIF s povolením podľa smernice 2011/61/EÚ (pozn. autora: v § 57a ods. 1, písm.
c) ZKI sa uvádza okrem povolenia aj registrácia ).31 Na záver treba dodať, že zodpovednosť
správcovskej spoločnosti voči fondu a ich investorom nie je ovplyvnená skutočnosťou, že
správcovská spoločnosť zverila výkon činností alebo funkcií inej osobe (tzv. druhotné zverenie).
2

Registračná povinnosť
Pri charakteristike registračnej povinnosti považujem za potrebné vymedziť, aké subjekty,
resp. fondy môžu vlastne túto možnosť využiť. V rámci ZKI sa fondy členia na tuzemské subjekty KI
a zahraničné subjekty KI. Tuzemským subjektom KI je i) podielový fond, ii)investičný fond
s premenlivým základným imaním, iii) iný tuzemský subjekt KI s právnou subjektivitou ako subjekty
podľa i) a ii), ktorým je obchodná spoločnosť alebo družstvo (pozn. autora – subjekt tu už nie je
označovaný ako fond ale ako subjekt).32 ZKI následne vymedzuje čo je to špeciálny fond. Rozumie
sa ním i) podielový fond alebo ii) investičný fond s premenlivým základným imaním, ktorý nie je
3

27 čl.

6 ods. 8 AIFMD.
§ 6 ods. 1 , písm. f) a g) ZCP.
29 § 57 ods. 1 ZKI a § 57a ods.1.
30 Čl. 75 a nasl. delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 231/2013 z 19. decembra 2012, ktorym sa
́
dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ, pokiaľ ide o výnimky, všeobecné
podmienky výkonu činnosti, depozitárov, pákový efekt, transparentnosť a dohľad.
31 Čl. 78 ods. 2 písm. d) delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 231/2013 z 19. decembra 2012,
ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ, pokiaľ ide o výnimky,
všeobecné podmienky výkonu činnosti, depozitárov, pákový efekt, transparentnosť a dohľad.
32 § 4 ods. 1,2 ZKI.
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štandardným fondom a do ktorého sa peňažné prostriedky zhromažďujú prostredníctvom verejnej
ponuky alebo privátnej ponuky s cieľom investovať takto zhromaždené peňažné prostriedky do
majetku vymedzeného týmto zákonom alebo štatútom špeciálneho fondu. Špeciálny fond je na účely
ZKI non UCITS fondom – čiže ide o fond spadajúci pod AIFMD. Verejný špeciálny fond je špeciálny
fond, do ktorého sa zhromažďujú peňažné prostriedky na základe verejnej ponuky. Následné
vymedzenie AIF teda určuje mantinely, čo sa za ne považuje – verejný špeciálny fond (čiže len
špeciálne fondy ponúkané na základe verejnej ponuky) a fond kvalifikovaných investorov. Tento fond
kvalifikovaných investorov je okrem špeciálneho fondu kvalifikovaných investorov aj vyššie uvedený
tuzemský subjekt kolektívneho investovania (pozn. autora – tu už je tento subjekt označovaný za
fond).33 Tuzemské subjekty KI s právnou subjektivitou môžu vykonávať spravovanie subjektu KI
s právnou subjektivitou na základe zmluvy, kedy správu takého subjektu môže vykonávať jedine
správcovská spoločnosť alebo samostatne na základe povolenia (vykonáva správcovská spoločnosť).
ZKI však upravuje aj určitú formu výnimky pri spravovaní alternatívnych investičných fondoch, kedy
sa pri splnení iných zákonných podmienok34 nevyžaduje povolenie. V zmysle dikcie zákona sa takáto
možnosť týka jedine vyššie uvedeného tuzemského subjektu KI podľa § 4 ods. 2 písm. c) ZKI. 35 Túto
výnimku možno udeliť osobe – obchodnej spoločnosti alebo družstvu (pozn. autora – zákon tu používa
pojem osoba aj keď nie je definovaný) ktorá (okrem iného36) priamo alebo nepriamo prostredníctvom
spoločnosti, s ktorou je personálne prepojená alebo vzťahom kontroly, významným priamym podielom
alebo nepriamym podielom, riadi portfóliá alternatívnych investičných fondov (medzi ktoré patria aj
správcovia podľa EuVECA ).37
ZKI teda po implementácií AIFMD umožňuje istý stupeň
„jednoduchšieho podnikania“ v oblasti KI. Subjekty sa však musia pripraviť na podmienky registrácie
a na plnenie následných notifikačných povinností. Spravovanie AIF na základe registrácie je možné
len pre AIF (nie pre zahraničné AIF)38, preto AIF napr. zo Spojených štátov pravdepodobne nebudú
môcť byť spravované len na základe registrácie. Cenné papiere alebo majetkové účasti zahraničných
AIF budú môcť byť pravdepodobne len distribuované podľa § 147 a nasl. ZKI.39
ZKI riadením portfólia rozumie riadenie portfólia podľa § 6 ods. 1 písm. d) ZCP, teda konkrétne činnosť
o.c.p. na základe povolenia. Činnosti riadenia portfólia v zmysle ZCP napĺňajú atribúty podnikania
v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov ( ďalej aj
„ObchZ“). Polemickým mi však príde súvislosť spravovania AIF na základe registrácie, a definície KI
33 §

4 ods. 4,12 ZKI.
31a ZKI.
35 Tu však musím poukázať na fakt, že tzv. registrácia správcov alternatívnych investičných fondov
bola v ZKI zavedená na základe implementácie AIFMD zákonom č. 206/2013, kedy pôvodná právna
úprava zakotvila, že uvedená výnimka sa nevzťahuje na spravovanie všetkých špeciálnych
podielových fondov podľa tohto zákona. Zmena prišla až prijatím zákona č. 292/2016, kedy sa tieto
podmienky zmenili, a odstránil sa nesúlad medzi ods. 1, ktorý povoľoval výnimky z povinnosti
povolenia a ods. 4, ktorý vylučuje všetky špeciálne fondy vytvorené podľa zákona o kolektívnom
investovaní z možnosti využiť výnimku podľa ods. 1.
36 Celková hodnota spravovaných aktív a) vrátane všetkých aktív nadobudnutých s využitím pákového
efektu nepresahuje hodnotu 100 000 000 eur, alebo b) nepresahuje hodnotu 500 000 000 eur, ak ide
o alternatívne investičné fondy, ktoré nevyužívajú pákový efekt a nemajú práva na vyplatenie
uplatniteľné počas piatich rokov odo dňa uskutočnenia počiatočnej investície do takého alternatívneho
investičného fondu.
37 AIFMD uvádza, že z hľadiska výšky aktív, ktoré takýto správcovia môžu spravovať nie je
pravdepodobné, aby činnosti takýchto správcov AIF mali jednotlivo významný vplyv na finančnú
stabilitu, je možné, že ako celok by ich činnosti mohli byť príčinou systémových rizík. Preto by títo
správcovia AIF nemali podliehať udeleniu povolenia v plnom rozsahu, ale len registrácii vo svojich
domovských členských štátoch, a okrem iného by svojim príslušným orgánom mali poskytovať
relevantné informácie o hlavných nástrojoch, s ktorými obchodujú.
38 § 31a ZKI.
39 Sean Donovan-Smith, Stuart E. Fross and Michael Rohr: Alternative Investment Fund Managers
Directive—The Registered Investment Adviser’s Implementation Checklist s. 3-13, dostupné na:
http://www.klgates.com/files/Publication/34bf59fa-fd98-4f1e-b094d00f345e8162/Presentation/PublicationAttachment/e8b8e61a-082d-4c07-8308d56b0b0af66a/IL_0513_Fross.pdf
34 §
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ako takého podľa § 2 ods. 1 ZKI. ZKI označuje KI za podnikanie. Keďže ZKI pojem podnikanie
nedefinuje, môžeme si pomôcť všeobecnou definíciou upravenou v ObchZ. V rámci zhromažďovania
prostriedkov a následnej registrácie ide o účel získavania zisku40, nemusí však ísť ani o sústavnú
činnosť (môže ísť o jednorazovú činnosť), ani o činnosť vykonávanú samostatne (samostatnosť
výkonu podnikateľskej činnosti spočíva v tom, že podnikateľ sám rozhoduje o formách a spôsobe
výkonu podnikania, pričom je viazaný len dodržiavaním práva 41) a vo vlastnom mene (môže ísť
o osobu, ktorá nepriamo prostredníctvom spoločnosti, s ktorou je prepojená vzťahom kontroly
a významným nepriamym podielom riadi portfóliá AIF). Sústavnosť ako znak podnikateľskej činnosti
je možné vymedziť aj pomocou argumentu a contrario, pri porovnaní s „činnosťou príležitostnou“.
Sústavnosť tkvie v racionálnom predvídaní opakovania tejto činnosti.42 Podnikanie vo vlastnom mene
znamená, že príslušná podnikateľská činnosť nie je vyvíjaná v mene iného subjektu, ale vo vlastnom
obchodnom mene podnikateľa.43 Pôjde teda v takom prípade o kolektívne investovanie ako také?
Búdu teda také obchodné spoločnosti alebo družstvá považované za správcov alternatívnych
investičných fondov a musia podliehať registračnej povinnosti (keďže tu nejde o podnikanie a teda ani
KI) ? Navyše ZKI ustanovuje možnosť zverenia spravovania AIF. 44 Aj tu nachádzam pochybnosti
ohľadom vykonávania činnosti samostatne a vo vlastnom mene. Zodpovednosť za zverenie výkonu
činností alebo funkcie inej osobne je riešená v § 57a ods. 4 ZKI avšak aj to len vo vzťahu
k správcovskej spoločnosti, čiže osobe s povolením a nie osobe, ktorá je len registrovaná.
NBS vedie na svojej web stránke register zaregistrovaných správcov AIF.45 Ku dňu prezentácie tohto
príspevku je zaregistrovaných 5 subjektov (všetky so sídlom na území Slovenskej republiky) a taktiež
sú zaregistrované 2 samosprávne AIF. ESMA taktiež vedie zoznam (nielen) registrovaných správcov
AIF z členských štátov EÚ.46
ZKI obsahuje v § 31a aj ďalšiu výnimku z povinnosti získania povolenie a taktiež z registračnej
povinnosti, ktorú som rozoberal vyššie. Táto výnimka sa týka spravovania AIF v prípadoch ak ide
o osobu, ktorá spravuje jeden alebo viac AIF, ktorých jedinými investormi sú osoby spravujúce AIF
alebo materské spoločnosti, alebo dcérske spoločnosti osôb spravujúcich AIF, alebo iné dcérske
spoločnosti týchto materských spoločností a ak žiadny z uvedených investorov sám nie je AIF. Na
záver možno uviesť, že obe tieto výnimky sú v AIFMD vymedzené v článku 3 ako výnimky
z uplatňovania AIFMD.
Záver
O.c.p. môže teda vykonávať investičnú službu spočívajúcu v priamom alebo nepriamom
ponúkaní alebo umiestňovaní cenných papierov alebo majetkových účastí AIF (§ 27 ods. 10 ZKI),
môže sa pri splnení iných zákonných podmienok zaregistrovať ako správca AIF a riadiť portfóliá AIF
(§ 31a ZKI) alebo môže pôsobiť ako externý správca pri zverení spravovania (riadenie investícií
a riadenie rizík) fondu kvalifikovaných investorov (§ 57a ZKI).
Pri poskytovaní služieb prostredníctvom registrácie navrhujem zvýšiť podmienky registrácie, príp.
upustiť od niektorých povinností (aj takýto subjekt má povinnosti voči regulátorovi vo forme správ
o hlavných trhoch, nástrojoch ktoré obchoduje, systém riadenia aktív a likvidity a pod). Taktiež
navrhujem precizáciu jednotlivých investičných služieb a činností aj v rámci ZKI a ich zosúladenie
so ZCP.
ZKI je v dnešnej podobe veľmi neprehľadný a komplikovaný. Konštatuje to aj NBS47, keď po
implementácii AIFMD tvrdí, že: „Tento spôsob implementácie v rámci jedného právneho predpisu
umožní, aby všetky dotknuté subjekty boli regulované jednotne, aj keď z pohľadu odlišnosti obsahu
4

40 ZCP

označuje činnosti riadenia portfólia podľa § 43 ZCP ako obligatórne odplatný zmluvný typ.
Mamojka,M. a kol.: Obchodný zákonník. Veľký komentár. Bratislava: Eurokódex.2016.s.6.
42 Patakyová, M. a kol.: Obchodný zákonník. Komentár. 5.vydanie. Bratislava:C.H.Beck.2016.s.11
43 Mamojka,M. a kol.: Obchodný zákonník. Veľký komentár. Bratislava: Eurokódex.2016.s.7.
44 § 27 ods. 4 ZKI.
45 Dostupné na: https://regfap.nbs.sk/regsaif/zoznam
46 Dostupné na: https://registers.esma.europa.eu/publication/searchAifmd
47 Konzultačny material Ministerstva financii Slovenskej republiky a Narodnej banky Slovenska k
́
́
́
́
implementácii smernice o správcoch alternativ́ nych investičných fondov (AIFMD). Dostupné na:
http://www.nbs.sk/_img/Documents/_Dohlad/ORM/RegulaciaTrhov/Konzultacny_material_MFSR_a_
NBS_k_implmentacii_AIFMD.pdf
41
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smerníc AIFMD a UCITS vznikne istá „dvojkoľajnosť“ regulácie a zákon o kolektívnom investovaní sa
stane zložitejší a komplexnejši,́ keďže pribudne mnoho osobitných ustanovení vo vzťahu k správe
iných ako štandardných podielových fondov.“
Pri pomerne širokej a namáhavej právnej úprave vidí atraktivitu AIF napríklad Česká republika, ktorá
sa legislatívnych zmien iniciatívne chytila a sľubuje si okrem zatraktívnenia podnikania na
kapitálových trhoch, pracovných miest aj prílevy do štátneho rozpočtu až do výšky 50 miliárd korún. 48
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ozdravného plánu.
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požiadavkách na vlastné zdroje financovania bánk a o vlastných zdrojoch financovania obchodniḱ ov
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http://www.nbs.sk/_img/Documents/_Dohlad/ORM/RegulaciaTrhov/Konzultacny_material_MFSR_a_
NBS_k_implmentacii_AIFMD.pdf
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FONDŮ.
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PROKAZOVÁNÍ DEKLAROVANÝCH PLNĚNÍ V RÁMCI DANÍ Z
PŘÍJMŮ
Petra Snopková*
Masarykova univerzita, Právnická fakulta
Abstrakt: V daňovém řízení je kruciální nejenom otázka hmotněprávního základu pro stanovení
správné výše daně, ale také přenášení důkazního břemene v rámci procesu aplikace hmotněprávních
ustanovení. Autorka se v článku pokusí přiblížit rozhodovací proces v rámci prokazování plnění od
tzv. deklarovaných dodavatelů. Autorka se zaměří především na rozdílnosti v dokazování daňově
uznatelných nákladů a nadměrných odpočtů.
Kľúčové slová: daň z příjmů, daň z přidané hodnoty, daňově uznatelné náklady, nadměrný odpočet,
důkazní břemeno
Abstract: In the tax procedure is crucial not only the question of the substantive legal basis for
establishing the correct tax amount, but also transferring of the burden of proof in the process of
application of the substantive provisions. In this article, the author tries to explain the decision-making
process within proving of performances from so-called declared suppliers. The author is going to focus
on differences in the process of determination of tax deductibility of expenses and excessive
deductions of VAT.
Key words: income tax, value added tax, tax deductible expenses, excessive deductions, the burden
of proof
ÚVOD
Finanční správa České republiky, potažmo české správní soudy, se v poslední době čím dál
častěji zaobírají v rámci daně z příjmů a daně z přidané hodnoty otázkou důkazního břemena,
respektive zejména důsledky jeho přenášení, v situacích dodání zboží nebo poskytnutí služby od tzv.
deklarovaného dodavatele. V již ustálené judikatuře je správními soudy konstatován rozdíl
při povinnosti daňového subjektu prokázat plnění od deklarovaného dodavatele v případě daně
z přidané hodnoty na straně jedné a daně z příjmů (zejména daně z příjmů právnických osob) na té
druhé.
Cílem tohoto příspěvku tak bude potvrdit či vyvrátit hypotézu, zdali existují oprávněné důvody
pro odlišení požadavků k prokazování deklarovaného plnění v rámci daně z přidané hodnoty a daně
z příjmů. Autorka v rámci tohoto příspěvku nejprve nastíní posuzování prokazování plnění
od deklarovaného dodavatele v případě daně z přidané hodnoty a poté také v případě daně z příjmů,
a to s využitím judikatury správních soudů. Na závěr pak shrne
1

PROKAZOVÁNÍ DEKLAROVANÉHO PLNĚNÍ
Ve většině případů, které se dostanou až „na stůl“ Nejvyššího správního soudu, si daňové
subjekt nárokují nadměrný odpočet a žádají správce daně o jeho vyplacení v souladu s ustanovením
§ 105 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o dani z přidané hodnoty“), respektive si nárokují daňově uznatelné náklady dle ustanovení
§ 24 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o daních z příjmů“).
Základem daňového práva je vymezení pojmu správa daně, jak jej výslovně uvádí ustanovení
§ 1 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“),
2

*Tento

článek je výstupem projektu specifického výzkumu MUNI/A/1359/2016 (Refoma důchodových

daní).
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dle kterého je správou daní „postup, jehož cílem je správné zjištění a stanovení daní a zabezpečení
jejich úhrady“. A základem pro správné zjištění a stanovení daně je řádné daňové tvrzení a dodatečné
daňové tvrzení podané daňovým subjektem.1
Pro posouzení otázky unesení důkazního břemene ze strany daňového subjektu, potažmo
správce daně, jsou důležitá příslušná ustanovení daňového řádu. Podle ustanovení § 92 odst. 1
daňového řádu provádí dokazování správce daně a je tedy na něm, aby dbal na to, aby skutečnosti
rozhodné pro správné zjištění a stanovení daně byly zjištěny co nejúplněji, s tím, že v tom není vázán
jen návrhy daňového subjektu2. Na druhou stranu, daňový subjekt má povinnost prokázat všechny
skutečnosti, které je povinen uvádět v řádném daňovém tvrzení, dodatečném daňovém tvrzení
a dalších podáních.3 Pokud to však vyžaduje průběh řízení, může správce daně vyzvat daňový
subjekt k prokázání skutečností potřebných pro správné stanovení daně, a to za předpokladu,
že potřebné informace nelze získat z vlastní úřední evidence.4 Následně pak správce daně prokazuje
skutečnosti vyvracející věrohodnost, průkaznost, správnost či úplnost povinných evidencí, účetních
záznamů, jakož i jiných záznamů, listin a dalších důkazních prostředků uplatněných daňovým
subjektem.5
Z výše uvedeného plyne, že daňovému subjektu podáním daňového přiznání vzniká povinnost
prokázat všechny skutečnosti v něm uvedené. Správce daně pak v rámci vyměřovacího řízení při
sledování základního cíle správy daní správně zjišťuje skutečný stav věci v souladu se zásadou
materiální pravdy a v případě zjištění pochybností má povinnost prokázat skutečnosti vyvracející
věrohodnost, průkaznost, správnost či úplnost skutkového stavu prokazovaného daňovým subjektem.
V judikatuře správních soudů je toto přenášení důkazního břemene mezi daňovým subjektem
a správcem daně výslovně aprobováno, avšak jsou judikovány rozdíly v principech uplatňování daně
z příjmů a daně z přidané hodnoty, jakož i mezi jejich cíli (jakkoli jde o totožné ekonomické transakce
téhož daňového subjektu), s tím, že také dokazování ohledně nich vedené sleduje u jednotlivých daní
odlišné cíle. K tomu se vyjádřil již Nejvyšší správní soud, když uvedl: „Především jsou v různých
právních předpisech stanoveny zvláštní podmínky a pravidla pro uznání výdajů pro účely daně
z příjmů (§ 24 zákona o daních z příjmů), jakož i podmínky pro vznik nároku na uplatnění nadměrného
odpočtu u daně z přidané hodnoty (§ 19 zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, nyní § 72
a násl. zákona o dani z přidané hodnoty – pozn. autorky). Po zjištění skutkového stavu (tedy,
zda výdaj byl uskutečněn, resp. zda se uskutečnilo zdanitelné plnění) je třeba podřadit tento stav
pod určité ustanovení právního předpisu, resp. posoudit, zda splňuje dispozici v konkrétní právní
normě stanovenou. Zpravidla lze předpokládat, že v případě, kdy jsou naplněny podmínky pro uznání
výdaje dle § 24 zákona o daních z příjmů, budou dány i podmínky pro vrácení odpočtu na dani
z přidané hodnoty. Tato zásada však v žádném případě není pravidlem a neplatí bezvýjimečně;
zejména tak tomu nebude např. tehdy, bude-li výdaj prokazatelně uskutečněn (o skutkovém stavu
nebude pochyb), ale doklad v souvislosti s jeho prokázáním předložený, nebude vystaven plátcem
DPH (nebude splněna jedna ze zákonných podmínek pro uplatnění nároku).“6
Správní soudy tak vytvořily koncepci odlišování posouzení naplnění důkazního břemene
u daně z přidané hodnoty a daně z příjmů, kdy výslovně uvádí, že tato procesní povinnost je založena
na odlišném znění hmotněprávního nároku daňového subjektu.7 Autorka se proto s využitím judikatury
v následujících dvou podkapitolách pokusí nastínit přístup českých správních soudů zvlášť k dani
z přidané hodnoty a pak následně k dani z příjmů (a to s využitím obecného rozložení důkazního
břemene výše popsaného).

Ustanovení § 1 odst. 3 daňového řádu.
Ustanovení § 92 odst. 2 daňového řádu.
3 Ustanovení § 92 odst. 3 daňového řádu.
4 Ustanovení § 92 odst. 4 daňového řádu.
5 Ustanovení § 92 odst. 5 písm. c) daňového řádu.
6 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 7. 2007, č. j. 5 Afs 129/2006-142.
7 Z daného rozsudku však nikterak nevyplývá, že by Nejvyšší správní soud rozlišoval mezi mírou
hodnocení důkazů, která je základem pro posouzení prokázání tvrzeného a unesení důkazního
břemene v právním státě.
1
2
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Daň z přidané hodnoty
Nárok na odpočet daně dle ustanovení § 73 odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty prokazuje
daňový subjekt daňovým dokladem, který byl vystaven plátcem a byl zaúčtován podle zvláštního
předpisu, popřípadě evidován podle ustanovení § 100 téhož zákona u plátců, kteří nevedou evidenci.
K prokazování nároku na odpočet daně se opakovaně vyjadřoval Nejvyšší správní soud, dle
něhož „jakkoli z § 73 odst. 1 zákona o DPH vyplývá, že prokazování nároku na odpočet daně je
prvotně záležitostí dokladovou, je současně třeba respektovat soulad skutečného stavu se stavem
formálně právním. Proto ani doklady se všemi požadovanými náležitostmi nemusí být podkladem
pro uznání nároku na odpočet, není-li zároveň prokázáno, že k uskutečnění zdanitelného plnění
fakticky došlo, resp. došlo tak, jak je v dokladech deklarováno, či nejsou-li splněny další zákonné
podmínky pro jeho uplatnění.“8 Daňový doklad tak dle Nejvyššího správního soudu není per se
poukázkou na vznik nároku na odpočet daně, jelikož musí věrně zobrazovat právě faktickou stránku
věci – tj. přijetí zdanitelného plnění, aby mu mohla být přisouzena důkazní hodnota ve smyslu § 73
odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty. Lze tak uzavřít, že „obecně sice samotné předložení
formálně bezvadného daňového dokladu postačuje k prokázání vzniku nároku na odpočet daně
z přidané hodnoty, avšak vzniknou-li správci daně pochybnosti o správnosti údajů na tomto dokladu,
resp. pochybnosti o uskutečnění zdanitelného plnění či naplnění jiných zákonných podmínek
pro uplatnění odpočtu daně, ztrácí daňový doklad svoji důkazní hodnotu předvídanou v § 73 odst. 1
zákona o dani z přidané hodnoty a nárok na odpočet daně je třeba prokazovat dalšími způsoby
předvídanými daňovým řádem.“9
Daňové řízení je totiž postaveno na zásadě, že každý daňový subjekt má povinnost sám daň
přiznat, nese tedy břemeno tvrzení, ale také povinnost toto své tvrzení doložit, tj. nese i břemeno
důkazní. Daňový subjekt má povinnost prokazovat k výzvě správce daně jen ty skutečnosti, které sám
tvrdí10, a to především svým účetnictvím a jinými povinnými evidencemi a záznamy 11. V situaci,
kdy má správce daně důvodné pochybnosti o věrohodnosti, průkaznosti, správnosti či úplnosti
účetnictví a jiných povinných záznamů, tíží jej důkazní břemeno právě ve vztahu k prokázání
důvodnosti jeho pochyb. Správce daně proto musí identifikovat konkrétní skutečnosti, na jejichž
základě lze tyto důvodné pochybnosti mít. Pokud však správce daně unese své důkazní břemeno ve
vztahu k výše popsaným skutečnostem, je pak opět na daňovém subjektu, aby prokázal pravdivost
svých tvrzení a průkaznost, věrohodnost a správnost účetnictví ve vztahu k předmětnému
obchodnímu případu, popř. aby svá tvrzení korigoval. Daňový subjekt přitom tyto skutečnosti
prokazuje zpravidla jinými důkazními prostředky než vlastním účetnictvím.12
Pro unesení důkazního břemene v případě daně z přidané hodnoty je tak zcela zásadní určení
totožnosti dodavatele (podmínka pro přiznání nároku na odpočet daně z přidané hodnoty), protože
jen je-li jeho totožnost nepochybně určena, lze učinit závěr o tom, zda je plátcem daně z přidané
hodnoty. Pokud po předložení daňového přiznání, potažmo daňového dokladu, vyvstaly správci daně
pochybnosti o tom, zda zdanitelné plnění bylo skutečně poskytnuto dodavatelem deklarovaným
daňovým subjektem, bylo povinností daňového subjektu prokázat konkrétní okolnosti vztahující se
ke konkrétnímu obchodnímu případu a vyvrátit všechny pochybnosti, které v s souvislosti s tímto
obchodním případem vznikly. Daňový subjekt totiž musí být schopen popsat jeho průběh bez
jakýchkoliv nejasností či trhlin.13
2.1

Daň z příjmů
Ve vztahu k dani z příjmů je stěžejní ustanovení § 24 odst. 1 zákona o daních z příjmů, dle
něhož má daňový subjekt povinnost prokázat, že jím konkrétní deklarované výdaje byly vynaložené
2.2

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 5. 2011, č. j. 8 Afs 5/2011-130.
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 3. 2010, č. j. 1 Afs 10/2010-78.
10 Nález Ústavního soudu ze dne 24. 4. 1996, sp. zn. Pl. ÚS 38/95.
11 Srovnej např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 1. 2008, č. j. 2 Afs 24/2007-119,
rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 10. 2008, č. j. 9 Afs 30/2008-86, rozsudek
Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 7. 2009, č. j. 1 Afs 57/2009-83, či rozsudek Nejvyššího
správního soudu ze dne 8. 7. 2010, č. j. 1 Afs 39/2010-124.
12 Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 8 Afs 5/2011-139 op. cit.
13 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 3. 6. 2016, č. j. 5 Afs 109/2015-35.
8
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na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů. V takém případě si je může odečíst od základu
daně ve výši prokázané a ve výši stanovené zákonem o daních z příjmů.
Orgány finanční správy samozřejmě mají (a mít také musí) právo neuznat výdaje uplatněné
daňovým subjektem, které s jeho podnikatelskou činností nesouvisejí nebo jsou nepřiměřené, protože
bez této kontroly by si daňové subjekty mohly uplatňovat jakékoli výdaje. Je-li základem daně (dílčím
základem daně) příjem snížený o výdaje, nelze však na výdaje zcela rezignovat a nerespektovat
pravidla pro stanovení daně. Uzná-li proto stát určitou část příjmů ke zdanění, tedy odebere
poplatníkovi část jeho majetku, musí přiznat i relevantní část výdajů objektivně minimálně nutných
na jeho pořízení.14
Mezi daňově uznatelné výdaje zahrnuje Nejvyšší správní soud v souladu s daňovou teorií
takové výdaje, které splňují tyto podmínky:
a) Výdaje musí poplatník skutečně vynaložit.
b) Výdaje poplatník musí vynaložit v souvislosti se získáváním zdanitelných příjmů.
c) Musí být vynaloženy ve zdaňovacím období.
d) Za výdaje je považuje zákon.15
Nejvyšší správní soud se ve svém rozhodování o prokazování daňově uznatelných nákladů
odkazuje na nález Ústavního soudu ze dne 18. 4. 2006, sp. zn. II. ÚS 664/04, podle něhož: „i když je
prokazování daňových nákladů prvotně záležitostí dokladovou, současně je však třeba respektovat
soulad skutečného stavu se stavem formálně právním, a nelze tedy automaticky vyloučit,
že průkaznost vynaložených výdajů lze osvědčit i jiným způsobem než účetním dokladem splňujícím
veškeré náležitosti § 11 zákona o účetnictví. Jako důkazní prostředky, jimiž lze doložit skutečnosti
rozhodné pro určení daňové povinnosti, a tedy i daňové náklady, totiž mohou sloužit prakticky
jakékoliv prostředky (vyjma těch, které byly získány v rozporu s obecně závaznými právními předpisy).
Z ustanovení § 31 odst. 4 zákona č. 337/1992 Sb. vyplývá, že jde zejména o různá podání daňových
subjektů (přiznání, hlášení, odpovědi na výzvy správce daně apod.), o svědecké výpovědi a znalecké
posudky, veřejné listiny, zprávy o daňových kontrolách, protokoly a úřední záznamy o místním šetření
a ohledání, povinné záznamy vedené daňovými subjekty a doklady k nim apod.“
Autorka se však více přiklání k názoru Nejvyššího správního soudu, který pouze o 6 dní dříve
v obdobné věci dovodil, že „prokazování uskutečnění výdaje je prvotně záležitostí dokladovou,
současně je však třeba respektovat soulad skutečného stavu se stavem formálně právním.
To znamená, že ani doklady se všemi požadovanými náležitostmi nemohou být použity jako důkaz
o uskutečnění transakce v nich deklarované, není-li prokázáno, že k jejímu uskutečnění fakticky
došlo. Je proto zcela bez významu, namítá-li stěžovatel, že doklad byl vystaven existující firmou a má
veškeré náležitosti… . Je proto nezbytné, aby daňový subjekt prokázal v daňovém řízení správci daně
nejen to, zda došlo k faktickému uskutečnění zdanitelného plnění, ale i to, zda toto plnění uskutečnila
právě ta osoba, jež je jako poskytovatel tohoto plnění uvedena v dokladu, jež daňový subjekt jako
důkaz k prokázání tvrzeného právního stavu předkládá… .Sporným není to, zda fakturované práce
byly provedeny či ne, ale to, zda to k jejich provedení stěžovatel vynaložil výdaj, který uplatnil
na základě dokladu, kterým prokazoval k jeho uskutečnění. Protože bylo prokázáno, že tomu tak
nebylo, z tohoto důvodu nebylo nutné zkoumat aktivity dalších, stěžovatelem uváděných jiných
společností na žádném z dokladů ani v účetnictví stěžovatele neuvedených a plnění jejich daňových
povinností“.16
V současném pojetí pak daňový subjekt splní svou prvotní důkazní povinnost předložením
formálně bezvadných dokladů, na základě čehož se důkazní břemeno přesune na správce daně, který
by se měl zabývat dostatečně tím, zda výdaje za předmětné dodávky nebo služby byly či nebyly
prokazatelně vynaloženy, a to i v situaci, kdy nezpochybní jejich faktické provedení. Správce daně tak
musí i v případě, že má důvodné pochybnosti o tom, že předmětné plnění provedl daňovým subjektem
deklarovaný dodavatel, dostatečně prověřit, zda daňový subjekt výdaje prokazatelně vynaložil či
nikoli. Z judikatury Nejvyššího správního soudu tak plyne, že daňový subjekt musí v daňovém řízení
prokazovat pouze to, že došlo k faktickému uskutečnění zdanitelného plnění, nikoli však již
skutečnost, že toto plnění uskutečnila právě ta osoba, jež je jako poskytovatel plnění uvedena
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 9. 2014, č. j. 5 Afs 110/2013-27.
Srovnej PELC, Vladimír. Zákon o daních z příjmů. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015.
S. 638. A k tomu např. již zmíněný rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 5 Afs 110/2013-27.
16 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 4. 2006, č. j. 5 Afs 40/2005-72.
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na dokladu, kterým daňový subjekt předkládá jako důkaz k prokázání tvrzeného právního stavu.17
To by však mohlo ad absurdum vést k situacím, kdy si daňový subjekt může v podstatě uvést
jakéhokoliv dodavatele na daňový doklad a pokud prokáže, že prokazatelně výdaj vynaložil
(tj. např. skutečně uhradil smluvenou cenu za předmětnou reklamu), měl by mu být správcem daně
uznán i v situaci, kdy má správce daně pochybnosti o tom, zda deklarovaný dodavatel plnění vůbec
provedl.
Nejvyšší správní soud poté korigoval názor Ústavního soudu, když rozhodl, že „[p]okud daňový
subjekt jednoznačně prokáže, že deklarovaný výdaj skutečně nastal, byť za jiných okolností, nežli je
uvedeno na daňovém dokladu, je možné jej v souladu se zásadou materiální pravdy uznat za výdaj
vynaložený v souladu s § 24 odst. 1 zákona o daních z příjmů. Je však nutno si uvědomit, že se jedná
o situaci krajní, kdy standardní zákonem předpokládaný způsob uplatnění výdaje nebyl daňovým
subjektem dodržen.“ Odůvodnění tohoto rozhodnutí však limituje daňový subjekt v tom smyslu,
že „[p]okud chce eliminovat důsledky svého pochybení, musí vynaložení výdaje prokázat
jednoznačným, transparentním způsobem, tedy uvést a dokázat veškeré skutečné okolnosti týkající
se předmětného výdaje, které budou v souladu s ostatními zjištěnými údaji a budou vytvářet přehledný
a důvěryhodný obraz o celé transakci. Součástí takového objasnění skutečného stavu věci je i logické
vysvětlení, z jakých důvodů došlo k mylnému uvedení některé z podstatných náležitostí účetního
dokladu. Povinností správce daně je dát prostor k tomuto projevu daňového subjektu a nezamezovat
jeho aktivitám směřujícím k prokázání všech relevantních skutečností. Vzhledem k předchozímu
zjištění nesrovnalostí v účetních dokladech daňového subjektu však leží důkazní břemeno právě
na jeho straně, správce daně je povinen nestranně vyhodnotit jím předložené důkazy a tvrzení
ohledně předmětného nedostatku v účetnictví. Jestliže i dodatečně poskytnuté důkazy v sobě zahrnují
další rozpory, je zřejmé, že nejsou s to zhojit předchozí nedostatky. Jinými slovy správce daně má
v popsaném případě právo požadovat po daňovém subjektu kvalitní a perfektní nápravu původně
uvedených nesprávností.“18
Jak vyplývá z výše uvedeného, správní soudy opakovaně a již konstantně rozhodují v kauzách
týkajících se prokazování plnění od deklarovaného dodavatele v případě daně z příjmů odlišně
od těch posuzovaných v případě daně z přidané hodnoty. Ač se jedná samozřejmě o různých typ
daně (daň přímá in personam vs. daň nepřímá in rem), tak se stále jedná o totožné plnění, avšak
jednou je pociťováno v navýšení hodnoty ceny statku a podruhé v zisku z tohoto navýšení plynoucího.
Dle názoru autorky zde ale není dán důvod pro odlišné posuzování prokázání konkrétního plnění
od konkrétního dodavatele. Chce-li daňový subjekt prokázat, že fakticky došlo ke konkrétnímu plnění,
musí si být jist, kdo toto plnění provedl (zda osoba, se kterou uzavřel smluvní vztah týkající se určitého
plnění, skutečně toto provede). Daňový subjekt je totiž odpovědný za své obchodní transakce a měl
by tedy vědět, kdo konkrétně plní jím deklarované plnění.
Stran výše uvedeného by bylo nedůvodné požadovat po stranách daňového řízení odlišný
přístup k nesení důkazního břemene ve vztahu k fakticitě nutnosti párování dvou daňových plnění.
ZÁVĚR
V první fázi daňového řízení tak leží důkazní břemeno na daňovém subjektu, který je povinen
především svým účetnictvím a jinými povinnými záznamy prokázat skutečnosti uváděné v daňovém
přiznání s tím, že doložením všech požadovaných dokladů daňový subjekt své důkazní břemeno
unese. Pokud má správce daně o předložených účetních dokladech pochybnosti, je na něm, aby
popsaným způsobem takové pochybnosti o věrohodnosti, správnosti či průkaznosti účetnictví
daňového subjektu vyjádřil. Důkazní břemeno pak přechází zpět na daňový subjekt, který je povinen
tvrzené skutečnosti prokázat zpravidla dalšími důkazními prostředky.
Rozdíl mezi daní z přidané hodnoty a daněmi z příjmů však vyvstává s otázkou, kdy má daňový
subjekt povinnost prokázat, že předmětné plnění provedl konkrétní deklarovaný dodavatel.
V současné době je má daňový subjekt v případě daně z přidané hodnoty povinnost prokázat nejen
nárok na odpočet daně, ale také to, že konkrétní plnění proběhlo přesně tak, jak jej deklarují jím
předložené daňové doklady, tj. daňový subjekt musí prokázat i to, že plnění provedl jím deklarovaný
dodavatel. V opačném případě by daňový subjekt neunesl své důkazní břemeno. Co se týče daní
z příjmů, zde je situace odlišná. Daňový subjekt sice musí jednoznačně prokázat, že k faktickému
3

17
18

Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 5 Afs 110/2013-27 op. cit.
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 5. 2007, č. j. 9 Afs 30/2007-73.
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uskutečnění plnění došlo, není však již jeho povinností prokazovat skutečnost, že toto plnění
uskutečnila právě ta osoba, jež je jako poskytovatel plnění uvedena na dokladu, kterým daňový
subjekt předkládá jako důkaz k prokázání tvrzeného právního stavu. V obou případech se však jedná
o totožné plnění a dle názoru autorky zde není dán důvod pro odlišné posuzování prokázání
konkrétního plnění od konkrétního dodavatele.
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POVINNOST PODAT DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ V ELEKTRONICKÉ
FORMĚ
Jan Ščučka
Kancelář veřejného ochránce práv
Abstrakt: Aktuálním trendem ve veřejné správě je snaha o rozšíření elektronické formy komunikace
s orgány veřejné moci. Z pohledu českého právního řádu tomuto trendu odpovídá zakotvení
povinnosti činit vůči správci daně zákonem vyjmenované typy podání v elektronické formě. Tato
povinnost se vztahuje bez výjimky na každý daňový subjekt nebo jeho zástupce, který má
zpřístupněnou datovou schránku nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou
auditorem. Jestliže není dodržena elektronická forma podání, vzniká daňovému subjektu přímo
ze zákona povinnost uhradit pokutu. Veřejný ochránce práv se při své činnosti setkává s podněty
fyzických osob, které se brání uložení pokuty s poukazem na skutečnost, že si datovou schránku
zřídily dobrovolně a neměla by se na ně vztahovat povinnost komunikovat se správcem daně
elektronicky.
Klíčová slova: daňové přiznání, datová schránka, elektronické podání
Abstract: The current trend in public administration is to expand electronic forms of communication
with the public authorities. From the perspective of the Czech law to this trend corresponds the
enshrinement of the obligation to make the submissions to the tax administrator in electronic form in
cases enumerated by the law. This obligation applies without exception to every taxpayer or his
representative, who has an accessible data box or a legal duty to have an audited closing financial
statement. If the electronic form of the submission is not kept, the tax entity is by law required to pay
a fine. The Ombudsman has encountered complaints of individuals that oppose the imposition of
these fines, referring to the fact that they set up a data box on a voluntary basis and that they should
not be subject to the obligation to communicate with the tax administrator electronically.
Key words: tax return, data box, electronic submission
ÚVOD
Veřejná správa zaznamenává v posledních letech značný vývoj v možnostech komunikace.
Vedle tradičních způsobů doručování písemností, např. doručování prostřednictvím provozovatele
poštovních služeb, lze zaznamenat snahu zákonodárce o rozšíření elektronické formy. Tento trend
se nejprve promítl v upřednostnění elektronické formy doručování ze strany orgánu veřejné moci.
V oblasti správy daní lze pozorovat apel na daňové subjekty, aby využívaly elektronické způsoby
doručování. Od roku 20151 zakotvuje daňový řad2 povinnost určitých daňových subjektů nebo jejich
zástupců činit tzv. formulářová podání v elektronické formě.
Elektronická forma komunikace má při splnění předepsané formy, tvaru a struktury umožnit
automatizované zpracování dat.3 Zákonodárce je při zakotvení povinné elektronické formy veden
1

V souvislosti v přijetím zákona č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho
inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2 ustanovení § 72 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
3 Viz sněmovní tisk 473/0, Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010-2013, dostupné na
internetových
stránkách
Poslanecké
sněmovny
ČR:
http://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=74349.
1
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snahou o snížení administrativních nákladů, resp. finanční náročnosti zpracovávání
tzv. formulářových podání.
Veřejný ochránce práv během uplynulého roku zaznamenal zvýšený počet podnětů
stěžovatelů, kteří brojili proti uložení pokuty za nedodržení elektronické formy daňového přiznání.
Obsah podnětů je často velmi podobný, což by mohlo poukazovat na problematické momenty
při zavedení povinné elektronické formy podání. Mojí snahou je v následujícím textu představit právní
rámec uvedené povinnosti a zamyslet se nad tím, zda právní úprava byla vhodně zvolená.
Při zpracovávání příspěvku jsem využil především poznatky z činnosti veřejného ochránce práv.
ELEKTRONIZACE TZV. FORMULÁŘOVÝCH PODÁNÍ
S vývojem moderních telekomunikačních technologií a rozšířením využívání elektronického
podpisu jako prostředku pro jednoznačnou identifikaci osoby činící elektronický úkon, bylo nutné
přizpůsobit také daňové právo procesní. V roce 2000 proto zákon o správě daní a poplatků4 zakotvil
možnost elektronicky podepsat tiskopisy zveřejněné finanční správou v elektronické podobě. Stejnou
koncepci následně převzal daňový řád, který ponechal možnost daňovému subjektu podat přihlášku
k registraci, řádné daňové tvrzení nebo dodatečné daňové tvrzení datovou zprávou.
Určitý zlomový moment nastal v roce 2014, kdy zákon o dani z přidané hodnoty5 zavedl
povinnost činit daňové přiznání, dodatečné daňové přiznání, hlášení a jejich přílohy elektronicky.
Povinná forma se přitom vztahovala na plátce daně z přidané hodnoty, s výjimkou fyzických osob,
jejichž obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců
nepřesáhl 6 000 000 Kč6.
Následně v roce 2015 daňový řád zakotvil povinnost podat tzv. formulářová podání
elektronicky pro velmi širokou skupinu daňových subjektů a jejich zástupců. Mezi tzv. formulářová
podání daňový řád zahrnuje přihlášku k registraci, oznámení o změně registračních údajů, řádné
daňové tvrzení a dodatečné daňové tvrzení. Na rozdíl od povinnosti zakotvené v zákoně o dani
z přidané hodnoty se povinná elektronická forma podle daňového řádu nevztahuje pouze ke konkrétní
dani.
2

OKRUH POVINNÝCH OSOB
Jak jsem již naznačil, povinná elektronická forma podání dopadá na širokou množinu daňových
subjektů nebo jejich zástupců. V zásadě lze tuto množinu rozdělit na dvě skupiny.
První skupinou jsou daňové subjekty nebo jejich zástupci se zákonem uloženou povinností mít
účetní závěrku ověřenou auditorem. Spadají sem zpravidla účetní jednotky s čistým ročním obratem
řádově v milionech korun či účetní jednotky mající aktiva opět řádově v milionech korun. Veřejný
ochránce práv se však s podněty těchto osob brojících proti uložení pokuty za nedodržení správné
formy daňového přiznání nesetkává, a proto tuto skupinu ponechávám stranou tohoto příspěvku.
Do druhé skupiny povinných osob spadají daňové subjekty nebo jejich zástupci se
zpřístupněnou datovou schránkou. Původní vládní návrh zákona vázal povinnost povinné formy
na zřízení datové schránky, nikoliv na její zpřístupnění. Taková právní úprava by však vedla
k absurdním situacím, kdy by osoba se zřízenou datovou schránkou měla povinnost učinit daňové
přiznání elektronicky, ale současně by nemohla datovou schránku využít například z důvodu, že zatím
neobdržela přístupové údaje. Nakonec však zákonodárce navázal vznik povinnosti na zpřístupnění
datové schránky.
Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů7 rozlišuje osoby
s datovou schránkou zřízenou ze zákona a osoby s datovou schránkou zřízenou na žádost.
3

ustanovení § 21 odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění účinném do 30.
6. 2002
5 ustanovení § 101a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění účinném do
31. 12. 2015
6 V současné době již zákon o dani z přidané hodnoty tuto výjimku neupravuje.
7 zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění
pozdějších předpisů
4
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Ministerstvo vnitra přitom automaticky zřizuje datové schránky orgánům veřejné moci, právnickým
osobám zřízeným zákonem, právnickým osobám zapsaným v obchodním rejstříku a organizačním
složkám podniku zahraniční právnické osoby zapsaným v obchodním rejstříku. Dále ministerstvo
automaticky zřizuje datové schránky advokátům, statutárním auditorům 8, daňovým poradcům
a insolvenčním správcům.
Ministerstvo vnitra potom na žádost zřídí datovou schránku fyzickým i právnickým osobám,
které nespadají do předešlé kategorie. Jedná se především o podnikající i nepodnikající fyzické
osoby a o právnické osoby jako jsou spolky, nadace, společenství vlastníků jednotek apod.
NÁSLEDKY PORUŠENÍ POVINNOSTI
Současně se zavedením povinnosti činit formulářová podání elektronicky zakotvil daňový řád
rovněž sankci za její nedodržení. Ustanovení § 247a daňového řádu upravující pokutu za nesplnění
povinnosti nepeněžité povahy stanovuje vznik pokuty ve výši 2 000 Kč v případě, kdy daňový subjekt
učinil podání jinak než elektronicky, ačkoliv byl povinen jej učinit elektronicky.
Sankce vzniká ex lege v paušální výši 2 000 Kč. Správce daně tedy nerozhoduje v mezích
svého správního uvážení. Přestože zákon hovoří o tom, že o povinnosti platit pokutu správce daně
rozhodne platebním výměrem, není v jeho kompetenci v konkrétních případech od uložení pokuty
upustit nebo pokutu snížit. Zákon současně stanovuje, že pokutu lze uložit nebo rozhodnout
o povinnosti ji platit do 3 let ode dne, ve kterém došlo k porušení povinnosti.
Jedná se o sankci, jejímž smyslem je represe daňového subjektu za porušení zákonné
povinnosti a současně výchovné působení směrem k dodržování této povinnosti do budoucna9.
Veřejný ochránce práv se bohužel často setkává s případy, kdy správce daně rozhoduje o uložení
pokuty s delším časovým odstupem od porušení povinnosti. V důsledku tohoto postupu správce daně
dochází k situaci, kdy je daňovému subjektu v jednu chvíli uloženo současně vícero pokut za více
totožných skutků. Domnívám se, že takový postup do značné míry popírá výchovné působení pokuty.
Vyčkávání s uložením pokut by navíc mohlo být v rozporu se základními zásadami správy daní či
s principy dobré správy. Správce daně by měl totiž postupovat rychle a předvídatelně. Jestliže by
správce daně uložil pokutu za první skutek neprodleně, daňový subjekt by mohl svůj postup
při podávání daňového přiznání do budoucna změnit.
Pro úplnost uvádím, že správce daně může kromě zmíněné pokuty ve výši 2 000 Kč uložit také
pokutu do částky 50 000 Kč v případě, že daňový subjekt nesplněním povinnosti učinit podání
elektronicky závažně ztěžuje správu daní. Dokáži si představit, že správce daně k tomuto kroku
přistoupí například v případě opakovaného porušování povinnosti či v případě, kdy bude podání velmi
náročné na zpracování.
4

OČIMA OCHRÁNCE
Na veřejného ochránce práv se obrací ve věci uložení pokuty za nesplnění povinné
elektronické formy daňového přiznání především nepodnikající fyzické osoby, které si datovou
schránku zřídily dobrovolně na svou žádost. Obsah jednotlivých podnětů je často velmi podobný,
proto považuji za vhodné na tuto problematiku poukázat.
5

Zákonnost postupu správce daně
Veřejný ochránce práv si při posuzování podnětů stěžovatelů musí v prvé řadě klást otázku,
zda byl postup správce daně v souladu se zákonem. Pro představu jsem zobecnil stěžejní námitky
stěžovatelů, které se v podnětech ochránci více či méně opakují:

Stěžovatel o povinné elektronické formě nevěděl.

Úřední osoba při přebírání daňového přiznání stěžovatele neupozornila na povinnost
elektronické formy daňového přiznání.

Ztráta volby formy podání.
5.1

Ministerstvo bude automaticky zřizovat statutárním auditorům datové schránky až od 1. 10. 2017.
Sněmovní tisk 252/0, Poslanecká sněmovna, 7. volební období, 2013, dostupné na internetových
stránkách Poslanecké sněmovny ČR: https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=252&CT1=0.
8
9
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Daňové přiznání bylo podáno včas a se správně vyčíslenou daní.

Výše pokuty je nepřiměřená k výši tvrzené daně.

Stěžovatel datovou schránku několik let nepoužívá.

Správce daně stěžovatele nevyzval k odstranění vad podání.
Nejčastěji stěžovatelé namítají, že o povinnosti podat daňové přiznání elektronicky nevěděli.
Vezmeme-li v úvahu, že platí právní princip ignorantia legis neminem excusat, daňový subjekt se
nemůže zbavit odpovědnosti za porušení zákonem stanovené povinnosti s odkazem na nevědomost.
Daňový subjekt se totiž objektivně mohl s předmětnou povinností seznámit. Zákon rovněž neukládá
finanční správě povinnost informovat veřejnost o legislativních změnách. Seznámení veřejnosti
s novelami zákonů s předstihem je jistě žádoucí, nicméně k informování veřejnosti dochází často
spíše neformálně.
Rovněž pracovnice na podatelně správce daně či úřední osoba pomáhající daňovému subjektu
s vyplněním daňového přiznání nemá zákonem uloženou povinnost poučit daňový subjekt o povinné
elektronické formě. Úřední osobu podle mého názoru často ani nenapadne, že by fyzická osoba
mohla mít zpřístupněnou datovou schránku v okamžiku podání daňového přiznání. Přece jen je stále
pouze malé množství držitelů datových schránek mezi nepodnikajícími fyzickými osobami. Finanční
správa navíc na podatelnách správců daně vyvěsila informační letáky, kterými na povinnou formu
daňového přiznání upozorňovala, což bychom mohli považovat jako určitý projev zásady poučovací.
Pokud pak daňový subjekt namítá, že je omezen ve volbě formy podání, tak brojí spíše proti
samotné právní úpravě než proti postupu správce daně. Správce daně je vázaný zákony. Pokud by
připustil jinou než zákonem předpokládanou formu podání bez postihu v podobě následné sankce,
jednal by v rozporu s daňovým řádem.
Správce daně nemůže přihlédnout ani k námitce daňového subjektu, že daňové přiznání bylo
podáno včas a se správně vyčíslenou daní. Pouze daňové přiznání podané v zákonem
předpokládané elektronické formě je možné považovat za řádně podané, neboť pouze takové podání
umožňuje naplnit účel nové právní úpravy, tedy automatizované zpracování dat.
Současně správce daně nemůže nijak ovlivnit výši ukládané pokuty. Jestliže pokuta vzniká
ze zákona v pevně stanovené výši, správce daně nemá možnost pokutu snížit nebo od jejího uložení
úplně upustit. Správce daně tedy nemůže přihlédnout ke skutečnosti, že výše uložené pokuty
v některých případech převyšuje výši tvrzené daňové povinnosti.
Správce daně nemůže zohlednit ani námitku daňového subjektu, že datovou schránku vůbec
nepoužívá. Naopak je v zájmu daňového subjektu průběžně kontrolovat obsah datové schránky.
Písemnosti dodané do datové schránky se totiž považují za doručené 10. den od jejich dodání
v případě, že se držitel do datové schránky po tuto dobu nepřihlásil (tzv. fikce doručení). Otázka
doručení přitom může mít zásadní vliv na nabytí právní moci (a případně vykonatelnosti)
doručovaných rozhodnutí.
Daňový řád v ustanovení § 74 odst. 4 dále stanovuje, že pokud vada podání spočívá pouze
v tom, že podání bylo učiněno jinak než elektronicky, hledí se na něj jako na podání bez vady.
Seznam podání, na které se vztahuje uvedené pravidlo, zveřejnilo Generální finanční ředitelství 10.
Aplikace tohoto ustanovení má pro daňový subjekt dva důsledky. Správce daně nikdy nevyzývá
daňový subjekt v případě, že jedinou vadou daňového přiznání je jeho nesprávná forma. Současně
však ze stejného důvodu uloží daňovému subjektu pokutu ve výši 2 000 Kč. Správce daně tedy
ve výsledku ani nemůže vyzývat k odstranění vad podání. Považuji však za vhodné zmínit, že
v případě, kdy má podání i jinou vadu než je nesprávná forma, správce daně daňový subjekt vyzve
k odstranění vad. V takovém případě má daňový subjekt možnost vady podání zhojit. Postup správce
daně je tedy paradoxně vstřícnější, pokud učiněné podání obsahuje vícero vad.
Veřejný ochránce práv po posouzení dosavadních podnětů brojících proti uložení pokuty
neshledal v postupu správce daně pochybení.

Seznam podání je dostupný zde: http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/fs-organy-financnispravy/Seznam-podani-dle-74-odst-4_DR.pdf.
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Vhodnost právní úpravy
Zákonodárce zvolil velmi širokou množinu povinných subjektů. Na jedné straně dopadá
povinnost elektronické formy podání například na obchodní společnosti, advokáty, daňové poradce či
insolvenční správce, u kterých lze podle mého názoru očekávat, že pravidelně komunikují se
správními úřady. Rovněž lze u těchto osob předpokládat určité právní povědomí a orientaci
v právních předpisech. V případě advokátů, daňových poradců a insolvenčních správců se pak
očekává určitá odbornost.
Na druhou stranu předmětná povinnost dopadá i na nepodnikatelské fyzické osoby, u kterých
je z povahy věci podstatně vyšší pravděpodobnost, že přijdou do kontaktu se správními úřady spíše
v omezené míře. Fyzická osoba často podává daňové přiznání pouze z důvodu, že u ní za zdaňovací
období došlo k souběhu zaměstnání nebo z důvodu, že vedle příjmů ze závislé činnosti má jiné příjmy
přesahující částku 6 000 Kč. Vyvstává tedy otázka, zda je vhodné na obě zmíněné skupiny klást
stejné nároky.
Finanční správa si byla vědoma problematičnosti nové právní úpravy. Koncem roku 2014
zveřejnila na svých webových stránkách tiskovou zprávu týkající se povinné elektronické formy
daňového přiznání. Vedle toho finanční správa vyhotovila informační letáky, které byly k dispozici
na územních pracovištích správců daně. O povinné formě rovněž informovala celá řada internetových
médií. Finanční správa tedy zcela nerezignovala na informování veřejnosti. Přesto se spousta
stěžovatelů táže, proč správce daně nerozeslal informaci do datových schránek.
Otázka rozeslání informace do datových schránek daňových subjektů je však problematická.
Především je nutné vzít v úvahu, že není jednoduché zvolit okamžik rozeslání informace. V případě
nově zřízených datových schránek by se informace k daňovým subjektům nemusela dostat.
Vzhledem k tomu, že formulářová podání lze podávat v průběhu celého roku, bylo by obtížné zvolit
správný čas rozeslání informace. Přesto se domnívám, že by rozeslání informace například
na počátku každého kalendářního roku značně snížilo počet uložených pokut. V současné době již
Česká pošta, s.p. jako provozovatel informačního systému datových schránek uvádí informaci
o povinné elektronické formě formulářových podání ve všeobecných informacích k datovým
schránkám, což považuji za vhodné. Mám však za to, že by vůči veřejnosti bylo vstřícnější, kdyby tato
informace byla poskytovaná již v průběhu roku 2015.
5.2

6

ZÁVĚR
Elektronizace správy daní je v dnešní společnosti nevyhnutelným trendem. Zavedení povinné
elektronické formy určitých podání je pouze jedním z kroků vedoucích k minimalizaci analogových
podání. Úvaha nad zrušením stávající právní úpravy je podle mého názoru nereálná, neboť by tento
postup byl krokem zpět ve vývoji současné společnosti.
Ačkoliv finanční správa podnikla řadu kroků, aby s povinností podat daňové přiznání
elektronicky daňové subjekty informovala, je namístě si nyní s odstupem času klást otázku, zda
osvětová činnost byla dostatečná. Vzhledem k počtu podnětů, se kterými se veřejný ochránce práv
setkal, se domnívám, že bylo namístě zvolit širší záběr. Ani dnes, po více jak dvou letech účinnosti
dotčené právní úpravy, spousta daňových subjektů o povinné elektronické formě nemá povědomí.
Troufám si ale tvrdit, že se tento okruh osob podstatně snížil. Bohužel často jenom díky uložené
sankci ze strany správce daně.
Podle mého názoru by tato situace mohla být jistým ponaučením do budoucna nejen ve sféře
správy daní. V případě zavedení obdobné povinnosti v jiných oblastech veřejné správy by mělo dojít
k širší osvětě. Zákonodárce by měl také zhodnotit, zda osobám s dobrovolně zpřístupněnou datovou
schránkou nestanovit příznivější pravidla. Nabízí se například varianta vyzývat daňové subjekty
alespoň po určité přechodné období k odstranění vady formy podání.
Závěrem bych rád poukázal na myšlenku daňových poradců MVDr. Milana Vodičky
a Ing. Romana Landgráfa, kteří se zamysleli nad tím, zda by nebylo vhodnější daňové subjekty
motivovat přiznáním slevy na dani například ve výši 100 Kč v případě, kdy by podání učinili
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elektronicky11. Mám za to, že pozitivní motivace by mohla být přinejmenším stejně účinná jako
vynucení povinnosti pod hrozbou sankce.
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VÝVINOVÉ TENDENCIE FINANČNÉHO PRÁVA PRO FUTURO
Jana Šimonová
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Abstrakt:
Autorka v predkladanom príspevku polemizuje o vývoji finančného práva pro futuro so zameraním na
predchádzanie krízovým situáciam. Autorka zamerala pozornosť na otázky prevencie, europeizácie,
ako aj dynamickosti finančného práva. Podrobnejšie zanalyzuje vývoj systému finančného práva vo
vzťahu k aktuálnemu globálnemu a európskemu vývoju.
Kľúčové slová: finančné právo, európsky vplyv, systém finančného práva, pedagogická disciplína
Abstract:
The author of this article present argues for the development of financial law pro futuro focused on
crisis prevention. The author focused attention on prevention issues, Europeanisation as even more
dynamic financial law. Than she more detailed analyzes development of system of financial law in
relation to the current global European Development.
Keywords: financial law, european influence, system of financial law, pedagogical discipline

1

ÚVOD

Rozsah a kvantita novelizácií v slovenskom právnom poriadku sa nepochybne odráža aj
v obsahu a systematike finančného práva. Finančné právo nepochybne patrí k relevantným
vedeckým a pedagogickým disciplínam a ako samostatné odvetvie nášho právneho poriadku je
významným prvkom a jedným z nástrojov uskutočňovania finančnej politiky štátu v procese
transformácie Slovenskej republiky. Z hľadiska začlenenie patrí pod verejné právo, čo znamená, že
reguluje vzťahy vznikajúce v záujme štátu, obce alebo vyššieho územného celku. Avšak do predmetu
finančného práva okrem verejnoprávnych vzťahov v určitých prípadoch radíme aj vzťahy v oblasti
súkromných financií, najmä z pohľadu záväzkov a povinností, ktoré plynú z ich disponovania. V
samotnej vede finančného práva sme mali možnosť zaznamenať zvraty, ktoré vyvolali spoločenské
i geopolitické udalosti,a to nielen v závere sedemdesiatych a osemdesiatych rokov minulého storočia.
Veda finančného práva má oproti iným spoločenskovedným disciplínam tú osobitosť, že dokáže
svojimi nástrojmi a inštitútmi exaktne vysloviť materiálové náklady spojené so spoločenskými
zmenami. Na strategické postavenie finančného práva ako právneho odvetvia, vedeckej disciplíny a
zároveň predmetu systematického vzdelávania vysokých škôl právnického a ekonomického
charakteru poukazuje nielen historický aspekt, ale najmä aktuálny stav právneho poriadku
Slovenskej republiky.
Napriek tomu, že k zásadným zmenám nedochádza zo dňa na deň, majú svoj prirodzený
čas spoločenského dozrievania, v súčasnosti pociťujeme potrebu a nutnosť ich reflexie aj vo vzťahu
k finančnímu právu. Tak tomu bolo aj v našich stredoeurópskych podmienkach, osobitne so
špecifickými zvláštnosťami i v bývalom Československu. Aktuálne vývojové tendencie s ohľadom
na hospodarsku a finančnú krízu, značné prvky europeizácie, úpravu a reformovanie nadnárodných
vzťahov v kontexte dynamickej legislativy predstavuju komplexne opodstatnené dôvody postupnosť
vývoja aj vo finančnom práve a vede finančného práva, ktorá nielen že mapovala postupnosť
spoločenského pohybu, ale aj jeho konkrétne výsledky.
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2

VÝVOJOVÉ ASPEKTY FINANČNÉHO PRÁVA

Na strategické postavenie finančného práva ako právneho odvetvia, vedeckej disciplíny
a zároveň predmetu systematického vzdelávania vysokých škôl právnického a ekonomického
charakteru poukazuje nielen historický aspekt, ale najmä aktuálny stav právneho poriadku Slovenskej
republiky. S významnými zmenami sa stretávame v československých podmienkach už od 50 rokov
minulého storočia pri chápaní jednotlivých inštitútov vedy finančného práva, kedy už teoretický
základný výskum v ekonomických vedách zodpovedal na mnohé makro i mikro ekonomické otázky,
ktoré unisono viedli k formulovaniu stanovísk, že dovtedajšie finančné inštrumenty sa vyčerpali a vzniká
potreba hľadania intenzifikačných nástrojov vo forme colných a daňových nástrojov. Prvotným
prelomovým historickým momentom bola transformácia finančného práva, resp. osamostatnenie vedy
o finančnom práve z pod správneho práva. Komplexne uvedený proces sa začal formovať približne
od 50. rokov 20. storočia.1 Už v uvedenom období teoretici konštatovali osobitú potrebu samostatne
právne upravovať problematiku peňažných vzťahov, hospodársku, resp. spoločensko-ekonomickú
činnosť štátu, komplexne finančnú oblasť. Napriek tomu sa aj po vyčlenení stretneme v staršej
literatúre s názormi jeho subsumácie do osobitnej časti niektorých odvetví, napr. správneho, štátneho,
hospodárskeho práva. Eventuálnym dôvodom uvedeného zmýšľania bolo spoločné využívanie
rovnakých právnych noriem pre rôzne inštitúty právnych odvetví, ktoré sa navzájom prelínajú.2
O nevyhnutnosti právnej regulácie finančno – právnych vzťahov v rámci štátu nebolo pochybností. Aj
z realizácie finančnej politiky štátu logicky vznikla nutnosť striktnej právnej regulácie existujúcich
finančno-právnych vzťahov. V danom období datujeme počiatky kreovania normatívnej základne
zabezpečujúcej uskutočňovanie pohybu finančných prostriedkov v nadväznosti na peňažné fondy,
právnej úpravy fungovania celej finančnej činnosti štátu, zahŕňajúc aj inštitucionálnu základňu.
Postupom času sa precizovali garancie, základné práva a povinnosti subjektov vystupujúcich vo
finančno-právnych vzťahoch a forma trestania pri ukladaní sankcií v prípade porušenia finančnoprávnych noriem.
Z daňového hľadiska možno označiť za prvé významné opatrenie zavedenie
československého daňového systému v roku 1945, v ktorom boli akceptované potreby obyvateľstva.
Rok 1946 sa spája aj s označením „prvá daňová reforma“, v rámci ktorej boli vytvorené tri skupiny
priamych daní3, bol prijatý zákon o majetkových daniach a na úrovni nepriamych daní vytvorili
univerzálnu spotrebnú daň. V roku 1950 bol dodatočne prijatý zákon o dani z literárnej a umeleckej
činnosti a dani zo samostatnej činnosti, ktoré sa vzťahovali aj na slobodné povolania, akými boli
advokáti či lekári. Na úrovni nepriameho zdaňovania bola schválená tzv. daň z prepychu ( resp. kúpy
luxusného tovaru).
V období päťdesiatych rokov minulého storočia bola uskutočnená aj zmena v poplatkovej
sústave. V rámci štátnych poplatkov existovali súdne, správne, notárske a arbitrážne poplatky. Medzi
miestne obligatórne poplatky patrili poplatok z nehnuteľnosti (konkrétne bytu), za psa a kúpeľný
poplatok. Medzi fakultatívne miestne poplatky zaraďovali poplatok zo vstupného, za poskytnutie
prechodného ubytovania a za užívanie verejného priestranstva.
Druhá daňová reforma sa datuje na rok 1952, pričom taktiež predstavovala odraz vtedajšej
doby, pričom daňová sústava obsahovala:

Normy finančného práva predstavovali v roku 1945 gros zákonodarstva v hospodárskej činnosti
štátu. Príkladom je právna úprava mimoriadnych majetkových daní v roku 1946, ktorá spoločne
s inými daňovými zákonmi sa podieľala na obnove nášho hospodárstva a meny po druhej svetovej
vojne.
2 ŠIMONOVÁ J.- SABAYOVÁ M. Teoretické problémy systému finančného práva, In: zborník z
3.ročníka medzinárodnejkonferencie s názvom Dny práva, 18.-19. november 2009, Brno: Právnická
fakulta Masarykovy univerzity, 2009.
3 Medzi tri základné skupiny priamych daní patrili dane z pracovného dôchodku, kam boli zaraďované
dane zo mzdy, živnostenské dane, dane slobodných povolaní, roľnícke dane, dane podnikov a dane
z príjmov bezprácnych.
1
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dane zo socialistického sektora hospodárstva ( ktoré boli primárne zamerané
na zdaňovanie podnikov)- patrili sem daň z obratu, daň výkonov, dôchodková
daň družstevných a iných organizácií, poľnohospodárska daň

dane platené fyzickými osobami- daň zo mzdy, daň z príjmov obyvateľstva,
živnostenská daň, domová daň, daň z literárnej a umeleckej činnosti.
V roku 1952 bola podstatná zmena na úseku miestnych daní a poplatkov. Zákonom o rozpočtoch
národných výborov boli miestne príjmy zrušené. Bol zavedený aj nový príjem rozpočtov národných
výborov a to daň z predstavení.
V nasledujúcich dvadsiatich rokoch neboli žiadne podstatné zmeny, ktoré by si vyžadovali
premietnutie do zmien vo finančnom práve. Proces socializácie spoločnosti v súlade s ústavou začal v
roku 1960, následne potom bola zavedená daň z motorového vozidla. V tomto spoločenskom
priestore i veda finančného práva našla svoju odozvu, ktorá bola vyjadrená v legislatívnych
projektoch4. Z pohľadu vedy finančného právo v danom období vznikli:

štátne rozpočty oboch národných republík,

štátny rozpočet Československej socialistickej republiky,

rozpočtové pravidlá k uvedeným rozpočtom,

fondové hospodárenie, odvodové povinnosti vo vzťahu k rozpočtu zo strany výroby, obchodu ,
služieb alokované priamo do vopred určeného štátneho rozpočtu,

daňová sústava vo vzťahu k občanom,

colné zákonodarstvo s určitými modifikáciami v porovnaní z pred roku 1968,

devízové hospodárstvo,

nové postavenie štátnej banky Československa,

zahranično-obchodné vzťahy organizované v rámci vtedajšieho bipolárne vnímaného
sveta,

systém podnikového zdanenia (daň zo zisku, z majetku, z objemu miezd).
K uvedeným ústavným skutočnostiam zodpovedalo i kreovanie daňových a finančných orgánov.
Federálnym orgánom finančnej správy bolo Federálne Ministerstvo financií, zriadené ústavným
zákonom č.171/1968 Sb. o zřízení federálních ministerstev a federálních výborů a od roku 1971 bolo
upravené ústavným zákonomč. 126/1970 Sb. o opatřeních v soustavě federálních orgánu. Medzi
orgány republikovej finančnej správy patrili dve republikové Ministerstvá financií a ich
dekoncentrované orgány a finančné správy. Orgánmi územnej finančnej správy boli finančné orgány
národných výborov na jednotlivých stupňoch tzn. finančné komisie a finančné odbory. Peňažnými
ústavmi boli v prvom rade Státní banka Československa, Československá obchodní banka, akciová
spoločnosť, Živnostenská banka, národný podnik a Investičná banka, Česká štátna sporiteľňa,
Slovenská štátna sporiteľňa.
Rok 1989, od ktorého odvíjame súčasný stav, mal tiež svoje finančno-právne osobitosti.
V predmetnom roku zanikla hospodárska sústava založená na princípoch národohospodárskeho
plánovania, zanikla výlučnosť štátneho vlastníctva, vznikla privatizácia (tzv. malá, kupónová,
veľká), zanikol monopol štátnej banky Československa, vznikali nové finančné orgány
a mechanizmy (daňové a colné sústavy). Reakciou na predmetné zmeny boli logicky aj legislatívne
reformy na úseku finančného práva. Prechod od centrálne plánovanej ekonomiky k ekonomike
fungujúcej na princípoch trhového hospodárstva po roku 1989 si vyžiadal vybudovanie novej
normatívnej právnej regulácie nielen daní, ale aj finančného práva. Uvedené zmeny boli v danom
období označované ako nové trendy vo vývoji finančného práva na Slovensku. 5 V podmienkach
zmien finančného práva sa posilnila finančno-právna zodpovednosť, fiškálna oblasť, presun
finančných kompetencií zo štátnych orgánov na samosprávy, a pod. Boli zavedené miestne poplatky6
na úrovni samosprávy.
Ústavný zákona o československej federácií č. 143/1968 Zb. Zák., ktorý nadobudol účinnosť dňa
01.01.1969. Vznikli dve národné republiky –Česká socialistická republika a Slovenská socialistická
republika, ktoré ale nemali svoju medzinárodnoprávnu subjektivitu.
5GRÚŇ, L., KRÁLIK, J. Základy finančného práva na Slovensku. s. 235.
6 Zákon č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
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V rokoch 1991 a 1992 datujeme tzv. tretiu daňovú reformu, v rámci ktorej bol legálne
vykreovaný daňový systém7, následne upravená procedurálna stránka daní8 . Od roku 1993 získali
v daňovej sústave svoje osobitné postavenie nepriame dane (DPH, spotřebně dane), daň
z nehnuteľnosti, cestná daň9. Priblíženie daní a spustenie tretej daňovej reformy predstavovala jednu
z podmienok integrácie do jednotného ekonomického priestoru Európskej únie. Nepochybne ju stále,
v zmysle priblíženia sa daňovému prostrediu vyspelých európskych krajín považujeme za reformu
zásadnú. Dynamickosť v daňových predpisoch, ako aj v predpisoch finančného práva bola častá
a neprimeraná, ovplyvňovaná nielen politickými zmenami, ale aj lobistickými vplyvmi, pričom
výsledkom bola nesystematickosť, zvýhodňovanie vybraných subjektov a teda porušovanie princípu
rovnosti postavenia.
Od roku 2002 - 2004 sa začal proces decentralizácie verejnej správy a v súvislosti s tým aj
presun kompetencií z orgánov štátnej správy na územnú samosprávu si vyžiadal zmeny vo
finančnoprávnej oblasti. Práve rok 2004 predstavoval kľúčový pre vývojové tendencie právnej
úpravy vo finančnom práve a to vo všetkých jeho pododvetviach. Z pohľadu daňového práva boli
ústavou rozdelené dane, aj poplatky na štátne a miestne, pričom miestne dane boli upravené
zákonom č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Niektoré z miestnych poplatkov boli pretransformované na
miestne dane, právna úprava bola zjednotnená a ostal len jeden miestny poplatok, a to poplatok za
komunálny odpad a drobné stavebné odpady. Dôvodom pre vypracovanie nových zákonov o
rozpočtových pravidlách verejnej správy a územnej samosprávy bolo zapracovať realizované zmeny
fiškálnej decentralizácie v štruktúre orgánov verejnej správy, ktoré posilnili ich postavenie a najmä
preniesť fiškálnu zodpovednosť aj na územnú samosprávu. Pozitívnym predpokladom bolo, že len
územná jednotka, resp. samostatný územný samosprávny a správny celok pozná podrobne svoje
finančné potreby a vie ich promptne riešiť. Otázkou je však úspešnosť, resp. neúspešnosť daného
predpokladu a celej reformy. Subsystém colného práva zaznamenal výrazný prelomový krok taktiež
v roku 2004, kedy nadobudol účinnosť zákon č. 199/2004 Z.z. Colný zákon, ktorý bol následne
novelizovaný zákonom č. 652/ 2004 Z.z. o orgánoch štátnej správy v colníctve. Aktualizácie priamo
nadväzovali na vstup Slovenskej republiky do Európskej únie, a to formovaním zásad a postupov
zaobchádzania s tovarom, ktorými sa zabezpečuje uplatňovanie opatrení vydaných na základe
osobitných predpisov Európskej únie pre pohyb tovaru medzi úniou a tretími štátmi na území
Slovenskej republiky, ako aj opatrení na zabránenie protiprávnemu konaniu osôb pri dovoze, vývoze
a tranzite tovaru medzi úniou a tretími štátmi na území Slovenskej republiky. 10
Za ďalší z prelomových rokov možno označiť rok 2008-2009, a to z dôvodu vstupu
Slovenskej republiky do eurozóny a zavedením meny Eura a taktiež prvotné dopady hospodárskej a
finančnej krízy11. Finančno-právne normy reflektujú medzinárodné tendencie, najmä súvisiace so
vstupom Slovenska do euromenových štruktúr a zároveň ovplyvňujúce sústavu financií štátu, ich
tvorbu, rozdeľovanie, používanie.12 Premietnutie finančnej krízy vo finančnom práve prezentuje aj
Kohajda, a to poukazuje na potrebu väčšej prehľadnosti a stálosti daňovej legislativy, riešiť dlhodobý

Zákon č. 212/1992 Zb. O ústave daní s účinnosťou od 1.1.1993
Zákon SNR č.511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov
9
Zákon č. 319/1992 Zb. o cestnej dani platil do 23.3.1994, kedy vstúpil do platnosti zákon č. 87/1994
Zb. o cestnej dani a používal sa do konca roku 2004.
10 bližšie ŠIMONOVÁ, J. Organizačné postavenie colnej správy SR v kontexte aktuálnych zmien . In:
Perspektívy rozvoja verejnej správy v krajinách Európskej únie : zborník z celoštátneho vedeckého
seminára s medzinárodnou účasťou konaného dňa 10. apríla 2012 v Akadémii Policajného zboru v
Bratislave. s. 153-158.
11 ŠIMONOVÁ, J. Analýza vybraných opatrení na zmiernenie dopadov finančnej krízy a ich vplyv na
štátny rozpočet Slovenskej republiky. In: Finanční věda a finanční právo v prostředí hospodářské
krize. s. 51-69.
12BALKO, L., Slovenské finančné právo v nových podmienkach. s.922-923.
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deficit verejných financií, odstrániť degresívne zdaňovanie, a pod.13 Niektoré novelizácie v daňovom
práve však nesúviseli výlučne v danom období s protikrizovými opatreniami, ale s harmonizačními
postupmi zákonodárcu.14 V nadväznosti na dopady hospodárskej krízy sa začali zavádzať rôzne
protikrízové opatrenia, zvyšoval sa zodpovednostný princíp a striktnost zo strany nadradených
subjektov (z pohľadu verejnoprávneho). Tendencie vývoja rozpočtovej právnej úpravy, s ohľadom na
reformu riadenia verejných financií boli orientované na zabezpečenie transparentnosti verejných
financií, plynulého a bezproblémového financovania funkcií štátu, programového rozpočtovanie,
zavedenia viacročného rozpočtu, programu stability a pod. Jedným zo zámerov bolo promptne
reagovať na nepredvídané skutočnosti a menené politické priority, ako aj skvalitniť spoluprácu medzi
jednotlivými orgánmi. Dôležitou súčasťou skvalitňovania hospodárskej politiky je zosúlaďovanie
finančných nástrojov Európskej únie s programovým rozpočtovaním. Aktuálnou tendenciou nielen
v rozpočtovom práve, ale zároveň v celom procese vývinu finančného práva pro futuro, je tzv. jeho
europeizácia. Jedným z výsledkov europeizácie rozpočtového práva je napr. kreovanie Eurovalu.
3

VPLYV AKTUÁLNEHO VÝVOJA NA FINANČNÉ PRÁVO

Finančné právo je samostatné právne odvetvie pozostávajúce z množstva finančnoprávnych noriem, ktoré sú neustále novelizované z čoho vyplýva aj, že ide o právo nekodifikované.
Na základe analýzy rozsiahlej právnej regulácie upravujúcej širokú a rozmanitú oblasť finančného
charakteru je jednoznačné, že finančné právo je vnútorne diferencované, čo ho nielen sprehľadňuje,
ale najmä zjednocuje finančno-právne normy na základe obsahovej príbuznosti do ucelených
subsystémov. Vzájomné väzby právnych noriem finančného práva sú pritom oveľa silnejšie ako je to
u noriem iných právnych odvetví, a možno povedať, že voči normám iných právnych odvetví sú aj
relatívne autonómne. Keďže finančné právo je jedným z najdynamickejších právnych odvetví a v
období predchádzajúcich rokov prešlo mnohými zmenami, odrážajúc jednak spoločenské zmeny,
jednak globalizačné procesy, vytvárajú sa v týchto súvislostiach nové rámce a nové väzby, ktoré
môžu ovplyvniť kritériá systematiky finančného práva. V snahe špecifikovať systém finančného
práva, akceptujúc do istej miery finančno-právne teórie, do istej miery tradície ponúkajú rôzne teórie
systematizáciu podľa rôznych kritérií, pričom je zjavné, že aj vzhľadom na veľký rozsah noriem
finančného práva, i ich prameňov, bude táto vždy čisto účelová.
Vývojové tendencie finančného práva sa odrážajú aj v názorových vývojoch odborníkov. Už
Knapp poukazuje na dôležitosť vzťahu a prepojenia medzi právnou vedou a právnou praxou.15 Nielen
právna veda má byť inkorpovaná a akceptovaná právnou praxou, ale aj právna prax má poskytovať
podnety pre rozvoj a vývoj právnej vedy. S ohľadom na finančné právo vidíme z hľadiska krátkej
vývojovej genézy zmien, že od poslednej markantnej zmeny v roku 2004 už samotný súčasný stav
nám dáva dostatok podnetov na ďalší posun finančného práva pro futuro. Taktiež Engliš analyzoval
a vymedzil vzťah vedy finančnej a vedy finančného práva.16
Podľa Balka L. predstavuje systém slovenského finančného práva „objektívne podmienený
systém spoločenských finančných vzťahov, ich vnútornú výstavbu, zoskupenie a rozsah finančnoprávnych noriem v určitej postupnosti.“17 Obdobne ako väčšina pozitívnych právnych odvetví sa aj
systém finančného práva systematicky klasifikuje na dva úseky, a to časť všeobecnú a osobitnú.
Obsahová náplň všeobecnej časti finančného práva ako pedagogickej disciplíny zahrňuje základy
finančnej politiky štátu, resp. konkrétne základné informácie, fakty a poznatky, ktoré umožňujú
KOHAJDA, M.Hospodářská krize a její jednotlivé aspekty. In: Finanční věda a finanční právo
v prostředí hospodářské krize. s. 11-22.
13BALKO, L., Slovenské finančné právo v nových podmienkach. s.922-923.
14 ŠRAMKOVÁ, D. Daňové právo v prostředí hospodářské krize. In: Finanční věda a finanční právo
v prostředí hospodářské krize. s. 110-116.
14BALKO, L., Slovenské finančné právo v nových podmienkach. s.922-923.
15 KNAPP, V. Teorie práva. 1995
16 ENGLIŠ, K. Finanční věda. s. 82
17 BALKO, L. Slovenské finančné právo v nových podmienkach. s.933.
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poznanie procesu tvorby a aplikácie finančno-právnych inštitútov nachádzajúcich sa v osobitnej časti.
V podstate sem patria všeobecné poznatky o finančnom práve, o jeho pojme, predmete, prameňoch,
systéme, metódach, finančno-právnych normách a finančno-právnych vzťahoch, či o kontrolnej
činnosti realizovanej na úseku finančnej činnosti. Osobitná časť finančného práva predstavuje
rozsiahly komplex hmotnoprávnych a procesnoprávnych noriem finančného práva. Pre potreby
systemizácie v zmysle obsahovej príbuznosti a vzájomnej podmienenosti boli vytvorené širšie
subsystémy finančného práva, a to rozpočtové právo, daňové a poplatkové právo, colné právo,
menové právo, devízové právo a právo finančného trhu. Boháč a Karfiková osobitnú časť štrukturujú
na fiškálnu a nefiškálnu oblasť, pričom súčasťou fiškálnej časti je rozpočtové a daňové právo a do
nefiškálnej časti patrí menové, devízové právo a právo finančného trhu.18
Podľa Babčáka daňové právo predstavuje samostatné odvetvie práva upravujúce
hmotnoprávnu i procesnoprávnu stránku daňovej sústavy a daňového systému, ktoré je
nekodifikované. Z hľadiska pojmového vymedzenia charakterizuje daňové právo ako súhrn právnych
noriem upravujúcich daňové vzťahy, ktoré vznikajú pri formovaní sa daňovej sústavy a realizácii jej
obsahových zložiek, ako aj pri organizácii daňovej správy a výkone správy daní.19 A tu vidíme jasné
náznaky odčlenenia daňového práva spod gescie finančného práva. S uvedenou diverzifikáciou
dlhodobo nesúhlasila prevažná väčšina českých i slovenských finančných právnikov.
Napriek tomu, že daňová politika bola z historického hľadiska dlhodobo symbolom národnej
suverenity štátu, európska integrácia si vyžaduje od členských štátov spoluprácu v daňovej oblasti
pre fungovanie jednotného trhu, a to formou výmeny informácií, medzinárodnej pomoci pri vymáhaní
finančných pohľadávok, harmonizácií a koordinácií daňových systémov. Napriek rôznym pokusom
o silné zásahy do priamych daní, realizovanú harmonizáciu vidíme primárne v nepriamych daniach.
S ohľadom na rozvoj ekonomiky, spoločenský a ekonomické zmeny v SR a tzv. europeizáciu
daňového práva vidíme rôzne významné, ako aj menej významné zmeny súvisiace so zrušením
rovnej dane pri dani z príjmov (r. 2012), vytvorenie nového daňového procesného predpisu
(Daňového poriadku), ako aj inštitucionálne zmeny (spojenie daňovej a colnej správy do finančnej
správy).
Po komparácií historického a medzinárodného aspektu systému finančného práva vyplynula
ďalšia sporná otázka vo vzťahu k finančnému trhu20. Práve v práve finančného trhu tiež narážame na
zvýšený vplyv európskej a medzinárodnej legislatívy. V roku 2005 sa po prvýkrát na Právnickej fakulte
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach21 začala viesť vedecká rozprava ohľadom začlenenia
práva finančného trhu, a to do predmetu finančného alebo obchodného práva alebo polemizovať
o relatívne samostatnom odvetví. V prevažnej väčšine publikácií finančného práva bolo a aj neustále
je dlhodobo subsumované pod finančné právo.22 V niektorých publikáciach sa polemizovalo o
začlenení práva finančného trhu do odvetvia obchodného práva23. Poslednú tendenciu, ktorú
načrtneme je vytvorenie samostatnej vednej disciplíny. Názor kreácie práva finančného trhu ako
odvetvia práva, vedy a učebnej disciplíny zastáva aj autor L. Balko vo vybraných publikáciách 24.
V súvislosti s daným konštatovaním sa načrtá otázka vytvorenia Bankového práva, ktoré funguje aj

KARFÍKOVÁ, M., BOHÁČ, R., Considerations about the System of Financial Law and Financial
Science. s. 35 a nasl.
19
BABČÁK, V. Daňové právo na Slovensku. s. 75
20Bližšie HORNIAKOVÁ, Ľ., ČUNDERLÍK, Ľ.: Finančný trh
21 pozri BUJŇÁKOVÁ M. et al. Aktuálne otázky práva. Zborník. Košice: Univerzita Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach 2006.
22 BABČÁK, V. , BALKO, L., KRÁLIK, J. Finančné právo. In Práca PP č. 12-13/2001, s.16 a nasl.
23 pozri KRÁLIK, J., JAKUBOVIČ, D. K aktuálnemu právno-teoretickému problému vymedzenie
predmetu a rozsahu finančného práva vo vzťahu k tzv. právu finančného trhu. In Obchodné právo
č.1/2006, s. 26-40.
24 pozri BALKO, L. Nad reformou finančného práva v podmienkach Slovenskej republiky
v transformačnom procese. In Acta Universitatis Carolinae Iuridica č. 3-4/2003.
18
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v krajinách EÚ25. Obavy radikálnej zmeny sa viazali k logickej argumentácií, že kreovanie nového
samostatného odvetvia môže pro futuro spôsobiť aj priestor pre ďalšie odčleňovanie subsystémov
finančného práva, ako napr. práva sprostredkovateľského trhu, rozpočtové právo, menové právo,
a pod. Aj Králik prezentoval, že finančné právo predstavuje hraničnú problematiku finančného
a obchodného práva, avšak je potrebné dbať na jednotu finančného práva.
V závere možno zhrnúť, že najpodstatnejšie okolnosti si nezastaviteľne kumulujú v
posledných desiatich rokoch. Nepochybne výrazný vplyv na finančno-právne normy majú početné
novelizácie ako výsledok harmonizácie s právo Európskej únie označované ako tzv. europeizácia.
Neustále sa premietajú rôzne pozostatky a odrazy hospodárskej a finančnej krízy s cieľom
stabilizovať finančnú a fiškálnu politiku v Európskej únií, zvyšovať zodpovednosť a striktnosť právnej
úpravy. S ohľadom na aktuálny stav má a bude mať významné postavenie aj migračná kríza a Brexit
pre vývojové aspekty finančného práva.
4

TENDENCIE FINANČNÉHO PRÁVA PRO FUTURO

Napriek aktuálne precizovanej systematike finančného práve následne poukážeme na možné
perspektivy a tendencie vývoja finančného práva pro futuro. Našim cieľom nie je priamo navrhnúť
jasný model, ale skôr rozpútať odbornú diskusiu nad systémom finančného práva vo vzťahu k jeho
neprimeranej rozsiahlosti a dynamike. Budúcnosť je nejasná z viacerých aspektov, z ktorých
načrtnem len tie najmarkantnejšie. Napriek viacerým pozitívam tzv. europeizácie, reakcií na finančnú
krízu, stabilizačných opatrení a pod. začína finančné právo narastať do rozmerov neabsorbovatelných
z hľadiska vedomostnej, znalostnej i pedagogickej kapacity a vyžaduje si špecializáciu. Na základe
uvedeného sa nám črtá otázka: Je potrebné zasahovať do finančného práva v postavení
samostatného právneho odvetvia, alebo dokážeme daný problém vyriešiť výlučne v rovine
pedagogickej disciplíny? K výučbe finančného práva na právnických fakultách sa bližšie venuje
Papoušková.26 Je možné obohatiť povinnú výučbu finančného práva aj o ďalšie navrhnuté povinne
voliteľné a výberové predmety a tým pokryť rozsah finančného práva?
Dokonca v parciálnych oblastiach sa nám formuje osobitný predmet vedeckého skúmania, ktoré
de facto má jasné nadväznosti na finančné právo, resp. z neho pramení a vychádza, avšak obsahuje
aj nuansy jedinečné len pre konkrétnu oblasť. Premieta sa nám do jeho obsahu a rozsahu globálny a
nadnárodný vývoj, špecifický dynamikou zmien. Najmä v oblasti rozpočtovej a daňovej sú zakódované
pozitívne impulzy napredovania spoločnosti, ale taktiež prvky jej retardácie, resp. stagnácie, ak
kompetentné štátne orgány nerešpektujú moderné vývojové trendy a nekorelujú svoju činnosť s
objektívnymi potrebami spoločnosti i s jej subjektívnymi možnosťami a schopnosťami.
Na základe vyššie uvedeného považujeme za potrebné zvážiť zmenu systému finančného práva.
Prikláňame sa nepochybne k záverom Babčáka, že daňové právo obsahuje osobitosti, ktoré sú
jasným argumentom pre akceptáciu samostatného právneho odvetvia – daňového práva.
Vývojové tendencie poukazujú na čiastočné stieranie striktného vymedzenia právnych odvetví
na verejné a súkromné, pričom na to poukazuje aj vzťah finančného práva s obchodným právom.
Odôvodnením uvedeného prepojenia sú vo všeobecnosti peniaze, ktoré majú osobité postavenie vo
finančno-právnych vzťahoch. Obchodné právo s finančným právom spája prevažne právna úprava
zasahujúca do problematiky finančného trhu, a to úverové, platobné a do určitej miery aj poistné
vzťahy27. S finančným trhom sa stretávame na národnej, ale aj nadnárodnej resp. medzinárodnej
úrovni. Vo vyspelých krajinách predstavuje dôležitý barometer úspešnosti, resp. neúspešnosti
hospodárskeho vývoja a celkovej ekonomiky, pričom závisí na akom stupni je realizovaná. Keďže ide
25

pozri HORN, N. German banking law and practice in international perspective. New York : de
Gruyter 1999, BALKO, L. Bankové práva. Bratislava: Elita 2000.
26 PAPOUŠKOVÁ, Z. Finanční právo a jeho výuka na právnických fakultách. In: Finanční právo- veda,
pedagogická disciplina a praxe. s.52 a nasl.
27V zákone 513/1991 Zb. Obchodnom zákonníku je viacero ustanovení majúcich finančnú povahu,
a to § 313 a nasl. upravujúcich bankovú záruku, § 497 a nasl. zmluva o úvere, § 692 a nasl. zmluva
o inkase, § 708 a nasl. zmluva o bežnom účte a pod.
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o tak špecifický inštitút, malo by byť viac ako samozrejmé, že je presne terminologicky vymedzený.
Ad deliberandum ostáva skutočnosť, či je entita uvedeného problému dostatočne definovaná alebo
nie je. S terminologickým vymedzením základných pojmov sa úzko prepája aj otázka začlenenia
práva finančného trhu v systéme práva. Diskutabilným ostáva nielen samotné diverzifikovanie, ale
taktiež špecifikovanie, na akých vedeckých pilieroch je možné postaviť jeho stabilné miesto v systéme
právnych odvetví. Keďže uvádzame, že v rámci práva finančného trhu sú úzko prepojené rôzne
právne odvetvia, ktoré nie vždy disponujú dostatočným priestorom pre jeho podrobnú špecifikáciu, čo
možno považovať za jeden z malých "odrazových mostíkov" tvorby nového právneho odvetvia. Právo
finančného trhu je veľmi aktuálnou oblasťou, ktorú nemôže finančné právo opomínať, ba práve
naopak, je potrebné ho postaviť do iného odborného pohľadu. Integrálna otázka budúcnosti sa
vzťahuje aj k vrcholovej dohliadajúcej inštitúcii- Národnej banke Slovenska, vo vzťahu k samostatnosti
jej postavenia a smerovaniu rozsahu právomocí. Z pohľadu legislatívnej činnosti opakovane
narážame na problém rozsiahleho objemu právnych noriem a tým pádom častej neprehľadnosti, ako
aj zvýšenému nadnárodnému vplyvu.
Posledným podstatným bodom tendencií vývoja finančného práva pro futuro je nutnosť
precizácie a zjednotenia terminológie v rámci finančného práva. Právny predpis musí byť
terminologicky jednotný a akceptovať aj pojmy aplikované v iných právnych predpisoch. Radvan
poukazuje na dôležitosť rešpektovania princípu jednotnej finančno-právnej terminológie
a zohľadnenia právnej regulácie príbuzných úsekov verejných finančných činností. 28 Dodržiavanie
predmetného princípu garantuje elimináciu problémových miest, na ktoré legislatíva poukazuje.
5

ZÁVER

Finančné právo či chceme alebo nie zasahuje cez finančné vzťahy do všetkých odvetví práva.
Uvedené tvrdenie platí aj naopak a výrazné zmeny menia vývoj finančných vzťahov a odrážajú sa aj
vo finančnom práve, napr. prostredníctvom reforiem či novelizácií. Verejnosť vníma finančné právo
primárne cez oblasť daní, prípadne rozpočtov, v ktorej sú v istom zmysle zakódované pozitívne
impulzy napredovania spoločnosti, no aj prvky retardácie, v prípadoch, ak kompetentné štátne orgány
nerešpektujú moderné vývojové trendy a nekonfrontujú svoju činnosť s objektívnymi potrebami
spoločnosti, či jej subjektívnymi možnosťami a schopnosťami.
V rovine teoretického prístupu sa v posledných rokoch čoraz viac objavujú v odbornej
verejnosti názory o tom, že tradičné kritériá, na základe ktorých sa vytváral systém finančného práva
a jeho telia sú dnes už prekonané vo vzťahu k vyššie načrtávaným aktuálnym vývojovým trendom.
Čoraz častejšie rezonujú hlasy na osamostatnenie niektorých odvetví finančného práva, čo
v parciálne akceptovanej miere vidíme v daňovom práve, a otázne a diskutabilné v práve finančného
trhu. Nespochybňujeme vývoj, respektujeme obavy s odčleňovania subsystémov finančného
práva, avšak nepopierame fakt, že rozsah finančného práva s ohľadom na európsky vplyv je natoľko
narastajúci, že si vyžaduje osobitnú pozornosť. Bez ohľadu na optiku nazerania na finančné právo,
bez ohľadu na tendencie prístupu, nemyslíme, že v blízkej budúcnosti dôjde k radikálnej zmene
v intenciách vyššie prezentovaných názorov, napriek tomu akákoľvek konfrontácia a odborná
diskusia bude představovat prínos pre blížiacu sa potrebu zmien tendencií vývoja finančného práva
pro futuro.
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POSILNENÁ SPOLUPRÁCA V OBLASTI ROZHODNÉHO PRÁVA
PRE ROZVOD A SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Katarína Burdová
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Abstrakt: Príspevok analyzuje výhody a nevýhody nariadenia Rady (EÚ) č. 1259/2010 z 20.
decembra 2010, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca v oblasti rozhodného práva pre rozvod
a rozluku za účelom posúdenia vhodnosti účasti Slovenskej republiky na posilnenej spolupráci v tejto
oblasti.
Kľúčové slová: nariadenie Rím III, rozhodné právo, rozvod, posilnená spolupráca
Abstract: The contribution analyzes the advantages and disadvantages of Council Regulation (EU)
No 1259/2010 of 20 December 2010 implementing enhanced cooperation in the area of the law
applicable to divorce and legal in order to assess the appropriateness of the Slovak Republic's
participation in enhanced cooperation in this field.
Key words: Rome III regulation, applicable law, divorce, enhanced cooperation
1

ÚVOD
Mechanizmus posilnenej spolupráce upravený v článku 20 ZoEÚ a článkoch 326 až 334
ZoFEÚ „umožňuje prehĺbenie európskej integrácie v oblastiach, kde nie je všeobecná vôľa členských
štátov alebo rozdiely v úrovni ekonomík jednotlivých členských štátov neumožňujú prijať jednotný
postup“1 a to tak, že je „skupine členských štátov (ktorá nie je vopred definovaná) povolené zo strany
európskych orgánov prijatie nových pravidiel (v oblasti, ktorá nie je vopred definovaná) a to za použitia
inštitútov, mechanizmov a postupmi stanovenými v zmluvách a za predpokladu, že sú splnené
formálne a materiálne podmienky.“ 2
Prvýkrát bol mechanizmus posilnenej spolupráce v EÚ3 využitý v oblasti kolízno-právnej
úpravy cezhraničných rodinných vzťahov4, konkrétne v prípade rozhodného práva pre rozvod
a rozluku manželstva.5 V tejto citlivej oblasti nebolo možné prijať opatrenie legislatívnym postupom
podľa článku 81 ods. 3 ZoFEÚ (v tom čase článok 67 ZoES), ktorý vyžaduje jednomyseľný súhlas

Osobitné poďakovanie patrí JUDr. Milošovi Haťapkovi za cenné rady a pripomienky k článku.
McELEAVY, P.: Harmonizing the law applicable to divorce and legal separation – enhanced
cooperation as the way forward? In: International and Comparative Law Quarterly, 2010, s. 1147
3
Bližšie k mechanizmu posilnenej spolupráce pozri napr. PEERS, S.: Divorce, European style: The
first authorization of enhanced cooperation. In: European Constitutonal Law Review, 6, 2010 s. 339358 alebo JÚDÓVÁ, E.: Posilnená spolupráca v EÚ v cezhraničných právnych vzťahoch. In: ŠULÍK,
R. – KOVÁČOVÁ, S. – RAKONCZAY, T. (eds.): Interpolis 11. Zborník príspevkov z VIII. Vedeckej
konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov s medzinárodnou účasťou v Banskej
Bystrici 10. novembra 2011. Banská Bystrica: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov,
2011. s. 445-450.
4 Právnym základom pre posilnenú spoluprácu v tejto oblasti sa stal článok 328 ods. 1 ZFEÚ.
5 Nariadenie Rady (EÚ) č. 1259/2010 z 20. decembra 2010, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca
v oblasti rozhodného práva pre rozvod a rozluku. (Ďalej len „nariadenie Rím III“).
1
2
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všetkých členských štátov Európskej únie v Rade, pretože navrhovaná právna úprava bola pre
niektoré členské štáty neprijateľná.6
Slovenská republika sa posilnenej spolupráce v tejto oblasti nezúčastňuje7 a nie je nariadením
Rím III viazaná, ale keďže „posilnená spolupráca je založená na viere, že sa stane katalyzátorom
a ostatné členské štáty sa neskôr pripoja“ 8, stanovili sme si za cieľ posúdiť, či je potrebné, aby
Slovenská republika prehodnotila tento svoj postoj k nariadeniu Rím III, 9 a to o.i. aj vzhľadom na
skutočnosť, že počet zúčastnených členských štátov sa postupne zvyšuje. 10
2

STAV DE LEGE LATA
Na úrovni Európskej únie došlo k zjednoteniu pravidiel právomoci a uznávania rozhodnutí
v manželských veciach (t. j. vo veciach rozvodu, rozluky a anulovania manželstva) nariadením Brusel
IIa11. Normy právomoci na konanie v manželských veciach podľa nariadenia Brusel IIa12 majú široký
rozsah pôsobnosti a uplatnia sa bez ohľadu na to, či sa cudzí prvok viaže k členskému alebo tretiemu
štátu;13 pokiaľ medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná a má aplikačnú prednosť
pred nariadením Brusel IIa, nestanovuje inak.14
Ak si slovenský justičný orgán založí právomoc na konanie vo veci rozvodu manželstva, či už
na základe ustanovení nariadenia Brusel IIa, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika
viazaná alebo v súlade s článkom 7 nariadenia Brusel IIa na ustanovení § 38 ZMPSP15, rozhodné

K dôvodom neúspechu prvej snahy o harmonizáciu noriem rozhodného práva pre rozvod pozri napr.
BOELE-WOELKI, K.: To be, or not to be: Enhanced Cooperation in International Divorce Law within
the European Union. In: Victoria University of Wellington Law Review 2008. Dostupné cez:
https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/36066
7Práve mechanizmus posilnenej spolupráce bol dôvodom, pre ktorý sa SR nezapojila do posilnenej
spolupráce už v úvode, ale ponechala si priestor na zváženie prístupu po ukončení rokovaní
a vyhodnotení výsledného textu a aj stupňa účasti iných štátov.
8 McELEAVY, P.: Harmonizing the law applicable to divorce and legal separation – enhanced
cooperation as the way forward? In: International and Comparative Law Quarterly, 2010, s. 1147
9 Keďže nariadenie Rím III sa týka len rozhodného práva pre rozvod a rozluku a z jeho vecnej
pôsobnosti je vylúčené vyhlásenie manželstva za neplatné (čl. 1 ods. 2 písm. c) nariadenia Rím III, je
však potrebné upozorniť, že táto otázka patrí do vecnej pôsobnosti nariadenia Brusel IIa), nebude
v príspevku venovaná žiadna pozornosť rozhodnému právu pre vyhlásenie manželstva za neplatné,
resp. pre zistenie či tu manželstvo je alebo nie je.
10 V súčasnosti sa posilnenej spolupráce v tejto oblasti zúčastňuje Belgicko, Bulharsko, Nemecko,
Španielsko, Francúzsko, Taliansko, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Rakúsko,
Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Litva a Grécko.
11 Nariadenie Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o právomoci a uznávaní a výkone
rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje
nariadenie (ES) č. 1347/2000.
12 K úprave právomoci na konanie vo veciach rodičovských práv a povinností pozri bližšie napr.
SLAŠTAN, M.: Variácie určovania právomoci vo veciach rodičovskej zodpovednosti podľa nariadenia
Brusel IIa. In: Občianskoprávne aspekty medzinárodných rodičovských únosov detí a iné
rodinnoprávne pomery s cudzím prvkom v podmienkach Slovenskej republiky. Bratislava: Univerzita
Komenského, Právnická fakulta, 2016, s. 5-17.
13 HAŤAPKA, M.: Rodinné vzťahy v medzinárodnom práve súkromnom. In: LYSINA, P.- ĎURIŠ, M.HAŤAPKA, M.a kol.: Medzinárodné právo súkromné. 2. vydanie. Bratislava: C. H. Beck, 2016, s. 341
14 K otázke aplikačného vzťahu nariadenia Brusel IIa, medzinárodných zmlúv a ZMPSP pozri
HAŤAPKA, M.: Vzťah prameňov právomoci. In: LYSINA, P.- ĎURIŠ, M.- HAŤAPKA, M. a kol.:
Medzinárodné právo súkromné. 2. vydanie. Bratislava: C. H. Beck, 2016, s. 343 – 346.
15 Zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších
predpisov (Ďalej len „ZMPSP“).
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právo sa určí na základe § 22 ZMPSP, ak medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika
viazaná, nestanovuje inak.16
Súčasná kolízno-právna úprava rozvodu manželstva v § 22 ZMPSP vychádza z hraničného
určovateľa spoločnej štátnej príslušnosti manželov v čase začatia konania. Ak majú manželia
rozdielnu štátnu príslušnosť, aplikuje sa neutrálne právo, ktorým je lex fori.
Ustanovenie § 22 ods. 2 ZMPSP prikazuje slovenskému súdu neaplikovať cudzie právo
spoločnej štátnej príslušnosti manželov v čase začatia konania, ak by toto právo rozvod manželstva
neumožňovalo vôbec alebo len za mimoriadne obťažných podmienok a manželstvo vykazuje
dostatočnú väzbu k územiu Slovenskej republiky17. Medzi mimoriadne obťažné podmienky rozvodu
radí vedecká literatúra napr. požiadavky stanovené írskym právom, ktoré vyžaduje aby „manželia
v deň začatia procesu žili oddelene nepretržite štyri roky počas predchádzajúcich piatich rokov
a neexistuje reálna možnosť zmierenia manželov a existuje také ustanovenie, ktoré súd spolu
s vyšším súdom považuje za vhodné alebo bude ustanovené pre manželov a závislých rodinných
príslušníkov.“18
Aj keby podmienky podľa § 22 ods. 2 ZMPSP na odmietnutie aplikácie cudzieho práva neboli
splnené, slovenské súdy musia posudzovať súlad účinkov aplikácie cudzieho práva v podmienkach
Slovenskej republiky s ohľadom na verejný poriadok Slovenskej republiky a aplikovať výhradu
verejného poriadku, ak by v dôsledku aplikácie cudzieho práva bol niektorému z manželov napr.
z dôvodu rasy, pohlavia alebo náboženstvá sťažený prístup k rozvodu manželstva. Stanovenie
odlišných podmienok pre rozvod manželstva v cudzom práve samo o sebe však nezakladá dôvod pre
odmietnutie aplikácie rozhodného práva podľa § 36 ZMPSP.
Skutočnosť, že Slovenská republika sa nezúčastňuje posilnenej spolupráce v oblasti
rozhodného práva pre rozvod a rozluku však neznamená, že slovenské justičné orgány nebudú
v niektorých prípadoch povinne aplikovať kolízne normy nariadenia Rím III. Ide o prípady, kedy
slovenské súdy budú rozhodovať o rozvode manželstva manželov, ktorí majú spoločnú štátnu
príslušnosť členského štátu, ktorý sa zúčastňuje posilnenej spolupráce. V takom prípade je slovenský
súd povinný aplikovať § 22 ods. 1 ZMPSP v spojení s § 35 ZMPSP a preveriť, či v dôsledku aplikácie
kolíznych noriem podľa Nariadenia Rím III nedochádza k vzniku remisie alebo transmisie a posúdiť
rozumnosť a spravodlivosť prijatia takéhoto odkazu kolíznej normy obsiahnutej v Nariadení Rím III.
Je tiež potrebné zdôrazniť, že slovenskí manželia v dôsledku neúčasti Slovenskej republiky na
posilnenej spolupráci nie sú „chránení“ pred aplikáciou ustanovení podľa nariadenia Rím III, ak
o rozvode ich manželstva rozhodujú súdy tých členských štátov, ktoré sa na posilnenej spolupráci
podieľajú. Ako správne poznamenáva JUDr. Haťapka, na druhej strane však môžu v takej situácii tiež
„ťažiť“ z ich aplikácie cudzím súdom, napríklad voľbou rozhodného práva pre rozvod, ktorú slovenské
právo neumožňuje.

3

AKĚ ZMENY BY PRINIESLA ÚČASŤ SLOVENSKEJ REPUBLIKY NA POSILNENEJ
SPOLUPRÁCI?

Zoznam bilaterálnych zmlúv, ktoré upravujú predmetnú otázku a Slovenská republika je nimi
viazaná
je
dostupný
na
http://www.justice.gov.sk/Stranky/Nase-sluzby/Medzinarodnepravo/Justicna%20spolupraca%20v%20obcianskych%20a%20obchodnych%20veciach/Pramene%
20prava/Dvojstranne-zmluvy.aspx.
17 Dostatočná väzba je v § 22 ods. 2 ZMPSP vymedzená požiadavkou, že aspoň jeden z manželov
žije v Slovenskej republike dlhší čas. Teda „taký čas, ktorý sa svojim trvaním približuje k úmyslu
zdržiavať sa v určitom mieste trvalo a nie len krátky čas, prechodne. Pobyt tohto druhu by teda nemal
trvať kratší čas než jeden rok.“ (R 26/1987 s. 512) Prevzaté z LYSINA, P. – ŠTEFANKOVÁ, N. –
ĎURIŠ, M.- ŠTEVČEK, M.: Zákon o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom. Komentár. 1.
vydanie. Praha: C. H. Beck, 2012, s.128.
18 LYSINA, P. – ŠTEFANKOVÁ, N. – ĎURIŠ, M.- ŠTEVČEK, M.: Zákon o medzinárodnom práve
súkromnom a procesnom. Komentár. 1. vydanie. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 124-125.
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Kolízne normy podľa nariadenia Rím III majú univerzálnu pôsobnosť19, čo znamená, že
účasťou Slovenskej republiky na posilnenej spolupráci by bola národná kolíznoprávna úprava rozvodu
manželstva20 nahradená úpravou európskou. Nariadenie Rím III by tiež v rozsahu svojej pôsobnosti
malo aplikačnú prednosť pred kolíznoprávnou úpravou rozvodu, ktorá je obsiahnutá v dvojstranných
zmluvách o právnej pomoci s Maďarskom, Rumunskom, Bulharskom a Slovinskom21. Je preto
namieste si položiť otázku, či je kolíznoprávna úprava obsiahnutá v nariadení Rím III pre Slovenskú
republiku prijateľná.
Voľba práva pre rozvod manželstva
Nariadenie Rím III je prvou lastovičkou (odhliadnuc od judikatúry SD EÚ v oblasti osobného
stavu právnických osôb22 a priezviska fyzickej osoby23), ktorá na úrovni Európskej únie umožňuje
voľbu práva24 pre iné ako majetkové vzťahy. Ide teda, z pohľadu Slovenskej republiky, o radikálne
3.1

Ako uvádza Rozehnalová „Ide o riešenia, pri ktorých nerozhoduje to, či účastník je alebo nie
domicilovaný na území členských štátov Európskej únie... Termín univerzálne či účinnosť erga omnes
má v rovine kolízneho práva tiež ďalší význam: je možné aplikovať nielen právo členských štátov EÚ,
ale ktorýkoľvek existujúci právny poriadok... Toto riešenie je praktické – ťažko si je možné predstaviť
vytváranie ďalšej roviny úpravy – vnútro komunitárnej – a riešenie následne vzniknutých aplikačných
schém.“ ROZEHNALOVÁ, N. – KYSELOVSKÁ, T.: K některým vývojovým otázkám mezinárodního
práva soukromého. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2013, s. 19.
20 Vecná pôsobnosť nariadenia Rím III je v porovnaní s vecnou pôsobnosťou nariadenia Brusel IIa
užšia, keďže v zmysle článku 1 ods. 2 písm. b) nariadenia Rím III sa toto nariadenie nevzťahuje na
existenciu manželstva resp. v zmysle článku 1 ods. 2 písm. c) nariadenia Rím III sa nevzťahuje ani
na vyhlásenie manželstva za neplatné. Tieto otázka patria do vecnej pôsobnosti nariadenia Brusel IIa
a aj do vecnej pôsobnosti § 22 ZMPSP. Teda ustanovenie § 22 ZMPSP by, v prípade účasti
Slovenskej republiky na posilnenej spolupráci, bolo nahradené európskou úpravou len v časti
rozhodného práva pre rozvod manželstva.
21 Zmluva medzi ČSSR a Maďarskou ľudovou republikou o právnej pomoci a úprave právnych vzťahov
v občianskych, rodinných a trestných veciach (Bratislava 28. 3. 1989, ozn. č. 63/1990 Zb.). Aplikačný
vzťah nariadenia Rím III a medzinárodných zmlúv je vymedzený v článku 19 nariadenia Rím III.
22 Ako uvádza Nagy „tieto rozhodnutia nezakladajú právo voľby rozhodného práva, ale poskytujú
stranám právo založiť spoločnosť v ktoromkoľvek členskom štáte EÚ aj vtedy, keď je to zjavne
motivované úmyslom obísť ustanovenia právneho poriadku skutočného sídla a aj keď v štáte
inkorporácie neexistuje žiadna skutočná väzba okrem faktu inkorporácie.“ (s. 581) NAGY, C. I.: What
funkcions may party autonomy have in international family and succession law? In: The Netherlands
journal of private international law, 2012, č. 4. s. 581.
23 Ako uvádza Nagy, C. I. „vo vzťahu k priezviskám ESD konštatoval, že autonómia vôle je právo:
zjednodušene, v cezhraničných veciach, za istých okolností, občania EÚ majú právo zvoliť si zo
zoznamu práv to, podľa ktorého bude ich meno zaregistrované, ak toto právo je spojené s vecou.“
What funkcioons may party autonomy have in international family and succession law? NAGY, C. I.:
What funkcions may party autonomy have in international family and succession law? In: The
Netherlands journal of private international law, 2012, č. 4, s. 583.
24 Aj keď ako uvádza Maultzsch, „...vývoj (na úrovni EÚ – pozn. autorky) naznačuje, že princíp
autonómie vôle môže byť považovaný za metaprincíp nového medzinárodného práva súkromného a
vyžaduje jednotnú úpravu pre všetky formy súkromnoprávnych pomerov a dokonca by mohol tvoriť
základ všeobecnej časti európskeho medzinárodného práva súkromného.” MAULTZSCH, F.: Party
autonomy in European private international law: Uniform principle or Context-Dependent Instrument?
In: Journal of Private International Law, č. 3, 2016 s. 2. Podobne Pfeiffer “Na rozdiel od tradičného
prístupu národných právnych poriadkov, autonómia vôle sa stala všeobecným princípom Európskeho
rodinného práva.” PFEIFFER, M: Choice of Law in international family and succession law. In: Lawyer
Quarterly, č. 4, 2012, s. 296.
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ustanovenie25, ktoré manželom umožňuje, aj keď nie v neobmedzenej miere, zvoliť si26 právny rámec
pre posúdenie otázky rozvodu ich manželstva.
Súčasná národná kolíznoprávna úprava rozvodu manželstva s cudzím prvkom neprihliada pri
určovaní rozhodného práva na vôľu manželov. Jej kogentnosť odráža kogentnú27 povahu národnej
hmotnoprávnej28 a procesnej úpravy29 rozvodu manželstva, ktorá je odôvodnená verejným záujmom
na zachovaní manželstva30, ktoré slovenský právny poriadok považuje za hodnotu hodnú osobitnej
ochrany31.
Ak by sa teda Slovenská republika zúčastňovala posilnenej spolupráce, charakter
kolíznoprávnej úpravy by viac nezrkadlil charakter úpravy hmotnoprávnej, pretože východiskom pre
určenie rozhodného práva by bola zhodná vôľa manželov. Posun od kogentnosti k dispozitívnosti
kolíznej právnej úpravy tiež znamená, že za kolízne spravodlivé sa považuje, aby sa rozvod
manželstva spravoval tým právom, o ktorom sa manželia v súkromnej dohode rozhodli, že je
najvhodnejšie. Ak uvážime, že kolízne normy nie sú len technickými normami, ale ich formuláciou
sleduje zákonodarca určitý cieľ, „že ich formuluje s predstavou určitého výsledku alebo zaistenia
určitého záujmu“ 32, posun od kogentnosti k dispozitívnosti by znamenal aj posun od primárneho cieľa
zaistenia verejného záujmu k ochrane záujmu jednotlivcov – manželov.
Aký verejný záujem zaisťujú národné kogentné kolízne normy? Aj kolízne normy, rovnako ako
hmotnoprávne resp. procesné ustanovenia vychádzajú z chápania manželstva ako významnej
hodnoty, ktorá si zaslúži osobitnú ochranu. Keďže sa však tieto normy uplatnia len v prípade rozvodu
manželstva s cudzím prvkom, spôsob, akým chránia manželstvo sa odlišuje od prístupu
hmotnoprávnych resp. procesných noriem. Vnútroštátne kolízne normy zaisťujú ochranu manželstva
s cudzím prvkom tak, že určujú z pohľadu zákonodarcu kolízne najspravodlivejšie právo, ktorým sa
bude spravovať rozvod cezhraničného manželstva. Svojou kogentnosťou zároveň vyjadrujú záujem

Článok 5 nariadenia Rím III:
„1. Manželia sa môžu dohodnúť na určení rozhodného práva vo veciach rozvodu a rozluky za
predpokladu, že je to jeden z týchto právnych poriadkov:
a) Právny poriadok štátu, kde majú manželia obvyklý pobyt v čase uzavretia dohody, alebo
b) Právny poriadok štátu, kde mali manželia naposledy obvyklý pobyt, pokiaľ tam jeden
z manželov stále býva v čase uzavretia dohody, alebo
c) Právny poriadok štátu, ktorého štátnym príslušníkom je jeden z manželov v čase uzavretia
dohody, alebo
d) Právny poriadok štátu konajúceho súdu.
2. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 3, dohodu o určení rozhodného práva možno uzavrieť a zmeniť
kedykoľvek, najneskôr však v čase začatia konania.
3. Ak to právny poriadok štátu konajúceho súdu umožňuje, manželia môžu tiež určiť rozhodné právo
na súde v priebehu konania. V takomto prípade sa určenie rozhodného práva zaznamená na súde
v súlade s právnym poriadkom štátu konajúceho súdu.“
26 Ako uvádza Kruger, pred prijatím nariadenia Rím III umožnovali voľbu práva pre rozvod manželstva
právne poriadky Belgicka, Nemecka a Holandska. KRUGER, T.: Rome III and Parties´ Choice.
Dostupné cez: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2173334.
27 Vnútroštátna hmotnoprávna a procesná úprava je založená na myšlienke, že rozviesť manželstvo
v Slovenskej republike môže len súd svojim rozhodnutím a za predpokladu, že je preukázaný
kvalifikovaný rozvrat manželstva a v prípade, ak manželia majú spoločné deti, rozvod manželstva ich
rodičov je v najlepšom záujme detí. Zmluvná modifikácia či už spôsobov zániku manželstva alebo
podmienok zániku manželstva nie je v podmienkach Slovenskej republiky prípustná
28 Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov
29 Zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok
30 SMYČKOVÁ, R. – KOTRECOVÁ, A.: Civilný mimosporový poriadok a jeho hodnotové nastavenie.
In: Zo súdnej praxe, č. 3, 2016, s. 106.
31 Tamtiež s. 106.
32 ROZEHNALOVÁ, N.: Instituty českého mezinárodního práva soukromého. Praha: Wolters Kluwer,
2017.
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zákonodarcu na tom, aby v konkrétnom prípade bola jeho vlastná predstava o kolíznej spravodlivosti
korigovaná len za použitia ním stanovených „mechanizmov“ podľa § 22 ods. 3, § 35 a 36 ZMPS.
V prípade dispozitívnej právnej úpravy je dôraz kladený na ochranu individuálnych záujmov
manželov, ktoré môžu spočívať v zaistení rýchleho, nenákladného a bezproblémového rozvodu alebo
v ochrane kultúrnych, náboženských a iných hodnôt manželov, ktoré nie sú dostatočne vyjadrené
v práve inak rozhodnom.33 Záujmy manželov uvedené na prvom mieste tak vedú buď k voľbe lex fori34
alebo k voľbe takého práva, ktoré stanovuje podmienky rozvodu benevolentnejšie ako právo inak
rozhodné a v druhom prípade k voľbe práva ku ktorému majú manželia úzke sociálne, kultúrne alebo
iné väzby.
Vyvstáva otázka, či je možné verejný záujem dostatočne chrániť aj pri dispozitívnej právnej
úprave. Jednu z možností predstavuje, aj v nariadení Rím III použité, obmedzenie možnosti voľby
práva prostredníctvom taxatívne vymedzených a alternatívne usporiadaných hraničných určovateľov,
z ktorých si môžu manželia zvoliť právo rozhodné pre rozvod ich manželstva. Teda manželia si
nemôžu zvoliť akékoľvek právo, ale len právo zo skupiny „dostupných“ práv podľa nariadenia Rím III.
Do skupiny dostupných práv sú v ustanovení článku 5 nariadenia Rím III zaradené právne poriadky
takých krajín, s ktorými majú manželia osobitnú väzbu alebo právny poriadok konajúceho súdu. 35
Na tomto mieste je potrebné sa zamerať na posúdenie, či ustanovenie článku 5 nariadenia
Rím III okrem ochrany individuálnych záujmov manželov pre Slovensku republiku akceptovateľným
spôsobom poskytuje ochranu verejnému záujmu.
Článok 5 ods. 1 písm. d) nariadenia Rím III umožňuje manželom zvoliť si lex fori a to
najneskôr v čase začatia konania. 36
Už zo samotného textu bodu 16 preambuly vyplýva, že lex fori nie je právom, s ktorým by
manželia museli mať osobitnú väzbu. Táto úprava slúži primárnemu účelu zaistenia rýchlosti
a efektívnosti konania o rozvod. Môže však byť z pohľadu Slovenskej republiky toto dostatočne
relevantným dôvodom pre umožnenie voľby lex fori pre rozvod manželstva?
Kolízna norma, aj dispozitívna, má viesť k výberu takého práva, s ktorým má vec najužšiu
väzbu, teda realizovať kolíznu spravodlivosť. Ak by sme pripustili, že pri jej formulovaní hrá úlohu
hospodárnosť konania, potom nie je dôvod, aby sme v ktoromkoľvek prípade aplikovali cudzie právo,
lebo aplikácia lex fori je vždy najefektívnejšia, keďže napr. odpadá potreba zisťovať jeho obsah
a znenie. Považujem preto za vhodnejšie, aby sa efektívnosť a hospodárnosť konania zvažovala pri
formulovaní kritérií právomoci a kolízne normy boli systematicky formulované s ohľadom na ich
základný účel.
Zároveň, ak posudzujeme ustanovenie článku 5 ods. 1 písm. d) nariadenia Rím III v spojení
s úpravou právomoci na konanie vo veciach rozvodu manželstva v nariadení Brusel IIa voľba lex fori
môže skutočne viesť k voľbe takého práva, s ktorým manželstvo nemá žiadnu väzbu, napr. k voľbe
práva členského štátu, kde má obvyklý pobyt odporca, hoci v danom členskom štáte manželia nikdy
nemali spoločný obvyklý pobyt a štátnu príslušnosť daného štátu nemá žiaden z manželov.
Samozrejme existujú aj protiargumenty, napr. že podľa slovenskej judikatúry sa za rozumné
a spravodlivé usporiadanie vzťahu na účely prijatia spätného odkazu považuje použitie slovenského
práva ak možno použitím slovenského práva dosiahnuť jednoduchšie riešenie veci. 37 A teda by bolo

Obdobne Nagy: „As a metter of practice, the adequacy of the chosen law is normally not the
principle aspect that is taken into account by the parties when agreeing on the applicable law...“
NAGY, C.I.: What functions may party autonomy have in international family and succession law? An
EU perspective. S. 579
34 Voľba lex fori zaisťuje rýchlosť rozvodu minimálne tým, že konajúci súd nemusí zisťovať cudzie
právo (podľa § 53 ZMPS je slovenský súd povinný zisťovať cudzie právo ex offo.).
35 Pozri bližšie bod 16 preambuly nariadenia Rím III.
36 Podľa článku 5 ods. 3 nariadenia Rím III je voľba lex fori manželmi v priebehu konania možná len
ak to umožňuje právny poriadok konajúceho súdu.
37 R 26/198 s. 532 prevzaté z LYSINA, P. – ŠTEFANKOVÁ, N. – ĎURIŚ, M. – ŠTEVČEK, M.: Zákon
o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom. Komentár. 1. vydanie. Praha: C.H.Beck, 2012, s.
177.
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možné odôvodniť takýmto spôsobom aj rozumnosť a spravodlivosť v prípade voľby lex fori manželmi.
Avšak, podľa môjho názoru nejde o rovnaké situácie lebo pri prijatí spätného odkazu sa posudzuje
rozumnosť a spravodlivosť prijatia spätného odkazu v konkrétnom vzťahu, pričom nie je vylúčené
zváženie aj iných okolností, kým v prípade umožnenia voľby práva konajúceho súdu sa uprednostňuje
automaticky dohoda manželov bez skúmania jej rozumnosti a spravodlivosti v konkrétnom prípade
a bez možnosti jej korekcie, ak sa zistí, že z akýchkoľvek dôvodov nie je v konkrétnom prípade
rozumné a spravodlivé aplikovať zvolené právo konajúceho súdu (voľba lex fori).
Tiež sa môžu vyskytnúť argumenty, že aj v dôsledku aplikácie kolíznych noriem podľa ZMPSP
sa najčastejšie aplikuje ako rozhodné právo lex fori a teda v praktickej rovine k významnejšej zmene
nedochádza. V tomto smere je však potrebné pripomenúť filozofiu ustanovenia § 22 ZMPS. Po prvé
lex fori je podľa § 22 ods. 2 ZMPSP aplikované ako neutrálne právo, keď základný hraničný určovateľ
zlyháva a pri výbere rozhodného práva je potrebné zaistiť nediskrimináciu manželov. 38 Po druhé, §
22 ods. 3 ZMPS má za cieľ odstrániť tvrdosť zákona v tých prípadoch, kedy by aplikáciou cudzieho
práva došlo k nespravodlivým výsledkom a je daná dostatočná väzba k Slovenskej republike.
V súčasnej vnútroštátnej právnej úprave slovenský zákonodarca neprikazuje aplikovať slovenské
právo preto, že je to hospodárnejšie a efektívnejšie, ale preto, že je to v záujme nediskriminácie
manželov, ktorí majú odlišnú štátnu príslušnosť, resp. ak je to potrebné za účelom odstránenia tvrdosti
zákona.
Je tiež možné polemizovať, že voľba slovenského práva ako lex fori podľa nariadenia Rím III
nemôže kolidovať s verejným záujmom na ochrane stability manželstva, keďže tento záujem je
zohľadnený v hmotnoprávnych ustanoveniach takto zvoleného slovenského práva. Áno, avšak, ako
je uvedené vyššie, na úrovni kolíznych noriem je ochrana cezhraničných manželstiev zaistená
odlišným spôsobom a nie je možné tvrdiť, že v konkrétnom prípade, ktorý nemá takmer žiadnu väzbu
(napríklad v SR je „len“ obvyklý pobyt odporcu) je kolízne spravodlivé, aby sa uplatnili podmienky
rozvodu podľa slovenského práva, „len“ preto, že sa na tom manželia dohodli a je to hospodárnejšie
a efektívnejšie ako aplikácia cudzieho práva.
Článok 5 ods. 1 písm. a) až c) nariadenia Rím III umožňuje voľbu takého práva, s ktorým
majú manželia osobitnú väzbu v čase uzavretia dohody. Informáciu o tom, kedy môžu manželia
uzavrieť dohodu o určení rozhodného práva poskytujú ustanovenia článkov 5 ods. 1 a 2 nariadenia
Rím III. Z týchto ustanovení vyplýva, že dohoda môže byť uzavretá až po uzavretí39 manželstva40 a až
do momentu začatia konania. 41
Nie je teda vylúčené, že manželia uzavrú dohodu o voľbe rozhodného práva bezprostredne
po uzavretí manželstva a zvolia si napr. právo štátu, v ktorom majú obvyklý pobyt alebo právo štátnej
príslušnosti niektorého z manželov, pričom v čase začatia konania o rozvod (napr. za desať rokov)
už nebude existovať žiadna väzba medzi manželstvom a zvoleným právnym poriadkom (žiaden
z manželov už nie je štátnym príslušníkom daného štátu, alebo obvyklý pobyt manželov sa od
uzavretia dohody zmenil.) Z uvedeného je teda zrejmé, že aj právna úprava podľa článku 5 ods. 1
písm. a až c) nariadenia Rím III je formulovaná len v prospech ochrany individuálnych záujmov
manželov v čase voľby práva, keďže napríklad, ak v čase začatia konania jeden z manželov namieta
neadekvátnosť takto zvoleného práva vzhľadom k zmenám, ktoré v manželstve nastali v dlhom
období, ktoré ubehlo od uzavretia dohody o voľbe práva po začatie konania o rozvod manželstva,
neexistuje pre justičný orgán mechanizmus, okrem možností uvedených v bode 25 preambuly, článku
10 a článku 12 nariadenia Rím III, ktorý by mu umožnil zohľadniť túto skutočnosť a aplikovať napr.

Otázka, či by slovenský zákonodarca nemal v takom prípade (rozdielna štátna príslušnosť
manželov) hľadať iné právo, ktoré vykazuje dostatočnú väzbu s manželstvom a neuchyľovať sa
„hneď“ k lex fori samozrejme vytvára priestor na ďalšiu diskusiu.
39Keďže nariadenie v článku 5 ods. 1 nariadenia Rím III hovorí, že „manželia sa môžu dohodnúť.“
40Za predpokladu, že sa manželstvo bude považovať za platné podľa lex fori. Pozri články 1 ods. 2
písm. b) a článok 13 nariadenia Rím III.
41Teda najneskôr ku dňu, keď bol návrh na začatie konania alebo iná rovnocenná písomnosť podaná
na súde. (Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 12. Novembra 2014 vo veci C-656/13 L. proti
M. bod 56).
38

163

právo s ktorým má manželstvo zjavne užšiu väzbu. Je pritom potrebné zdôrazniť, že na zmenu
dohody o voľbe práva je potrebný konsenzus manželov, ktorého dosiahnutie môže byť bezprostredne
pred začatím konania o rozvod problematické. Je tiež potrebné zdôrazniť prioritné postavenie voľby
práva v nariadení Rím III. Iné kolízne kritéria sa uplatnia, len ak k platnej voľbe práva manželmi
nedošlo.
V súvislosti s voľbou práva manželmi vyvstáva aj ďalšia otázka, ktorú môžeme ilustrovať na
nasledovnom príklade: Slovenský súd rozhoduje o rozvode manželstva dvoch slovenských štátnych
príslušníkov so spoločným obvyklým pobytom v Slovenskej republike, ktorí mali istý čas v minulosti
(po uzavretí manželstva) spoločný obvyklý pobyt v cudzine a počas tohto obvyklého pobytu uzavreli
dohodu o voľbe práva toho štátu, v ktorom mali spoločný obvyklý pobyt a ktorá je podľa nariadenia
Rím III platná. V súčasnosti by sme konštatovali, že cudzí prvok (manželia mali v minulosti spoločný
obvyklý pobyt v cudzine) nie je dostatočne relevantný (v čase začatia konania majú manželia spoločný
obvyklý pobyt v SR) pre vznik kolízie právnych poriadkov, pričom ani voľba cudzieho práva, teda cudzí
prvok, ktorý je založený na vôli strán právneho pomeru nie je spôsobilý vyvolať kolíziu právnych
poriadkov a aplikáciu kolíznych noriem.42 K danej situácii by slovenský justičný orgán pristupoval ako
k čisto vnútroštátnej bez potreby aplikácie noriem medzinárodného práva súkromného.
Dochádza v tomto prípade ku kolízii právnych poriadkov, ktorá je základným predpokladom
aplikácie nariadenia Rím III v zmysle článku 1 ods. 1 nariadenia Rím III? Domnievam sa, že táto
otázka vyvolá minimálne porovnateľnú diskusiu ako otázka, či voľba práva podľa nariadenia Rím I43 v
inak vnútroštátnej zmluve spôsobuje aplikáciu nariadenia a jednoznačné stanovisko v tomto smere
môže zaujať len Súdny dvor Európskej únie. Domnievam sa, že nie je nepravdepodobné, že sa Súdny
dvor Európskej únie prikloní k záveru, že nariadenie Rím III je potrebné aplikovať aj na tieto situácie,
keďže tu vzniká kolízia právnych poriadkov v tom zmysle, že justičný orgán členského štátu je
postavený pred otázku právo ktorého štátu má aplikovať. Ak by však bolo nariadenie Rím III
aplikované aj na uvedené situácie, domnievam sa, že možnosti pristúpenia Slovenskej republiky by
sa tým výrazne znížili, vzhľadom na stupeň prevalencie súkromných záujmov nad verejným záujmom
Slovenskej republiky v tejto veľmi citlivej oblasti.
3.2 Rozhodné právo v prípade neexistencie jeho voľby účastníkmi
Nariadenie Rím III v článku 8 stanovuje kaskádovitý systém hraničných určovateľov, ktoré sa
uplatnia v prípade, ak k voľbe práva manželmi nedošlo.
Táto právna úprava je založená na kritériu obvyklého pobytu manželov, pričom kritérium
spoločnej štátnej príslušnosti manželov, ktoré používa ZMPSP sa uplatní až subsidiárne44. Ak
manželia nemajú ani spoločnú štátnu príslušnosť, uplatní sa lex fori.
Výhody a nevýhody hraničných určovateľov štátnej príslušnosti manželov (lex patriae)
a obvyklého pobytu manželov pri kolíznoprávnej úprave rozvodu manželstva analyzoval Nishitani45
ktorý v súvislosti s lex patriae uvádza, že tento hraničný určovateľ umožňuje národným štátom
reguláciou rodinných vzťahov vlastných občanov aj po ich emigrácii udržiavať národnú integritu
a dodáva, že ak strany udržiavajú sociálne, kultúrne alebo náboženské väzby so štátom, ktorého sú
príslušníkmi, aplikácia lex patriae sa zdá byť účelná. Naproti tomu Valdhans uvádza, že „vzhľadom
k odtrhnutiu od reality (spojenie osoby s miestom, kde žiť nechce alebo nemôže) napr. u emigrantov
popiera princíp štátnej príslušnosti do určitej miery ochranu očakávaní priemerných osôb, ktoré

LYSINA, P. – ĎURIŠ, M. – HAŤAPKA, M. a kol.: Medzinárodné právo súkromné. 2. vydanie.
Bratislava: C.H.Beck, 2016, s. 8.
43 Bližšie pozri TRÁVNIČKOVÁ,
S.: Mezinárodní prvek v mezinárodním právu soukromém. In:
ROZEHNALOVÁ, N. – KYSELOVSKÁ, T.: K některým vývojovým otázkám mezinárodního práva
soukromého. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2013 a tam citovanú literatúru.
44Ak manželia nemajú obvyklý pobyt v čase začatia konania v jednom štáte a nie je splnená ani
podmienka, že v štáte posledného obvyklého pobytu manželov, ktorý neskončil viac ako rok pred
začatím konania jeden z manželov stále býva v čase začatia konania.
45NISHITANI, Y.: Global citizens and family relations. In: Erasmus Law Review, č. 3, 2014
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spájajú náležitosti svojej osoby typicky s miestom, kde žijú.“46 V súvislosti s ustanovením článku 8
písm. c) nariadenia Rím III, ktoré používa hraničný určovateľ spoločnej štátnej príslušnosti manželov,
bod 22 preambuly nariadenia Rím III odkazuje v prípade spoločnej štátnej príslušnosti na vnútroštátne
právo členského štátu pri rešpektovaní všeobecných princípov európskeho práva. V tejto súvislosti
sa vo vedeckej literatúre diskutuje možnosť využitia záverov rozhodnutia Súdneho dvora vo veci
Hadadi, v ktorom Súdny dvor v súvislosti s článkom 3 písm. b) nariadenia Brusel IIa konštatoval, že
v prípade, ak majú manželia spoločnú štátnu príslušnosť viacerých štátov, tieto štátne príslušnosti sú
rovnocenné, pričom podstatná časť autorov sa prikláňa k záveru o nemožnosti ich využitia
s odôvodnením, že je potrebné odlišovať funkcie kolíznej normy a normy upravujúcej medzinárodnú
právomoc. S týmto názorom sa stotožňujem aj vzhľadom na vyššie citovaný bod 22 preambuly,
z ktorého vyplýva, že záknodarca si bol vedomý problému, že nemožno v jednom prípade aplikovať
rovnocenne dva právne poriadku, len problém nechcel riešiť.47
V nariadení Rím III sa dostáva do popredia kolízne kritérium obvyklého pobytu, ktoré je „ako
centrum životných záujmov osoby“ považované za kritérium, ktoré vytvára podstatnú väzbu medzi
osobou a reflektuje jej sociálne prostredie, rieši situáciu dvojitého občianstva resp. situáciu osôb bez
štátnej príslušnosti alebo utečencov a v neposlednom rade podriadením všetkých osôb žijúcich na
určitom území rovnakému právu zaisťuje rovnaké zaobchádzanie so štátnymi príslušníkmi iných
členských štátov a podporuje integráciu imigrantov prijímajúcej krajine.48 Tento koncept kladie dôraz
na kvalitu pobytu,49 ale na druhej strane medzi jeho nevýhody patria nejasnosti spojené s dĺžkou
pobytu potrebnou pre získanie obvyklého pobytu a s tým spojenú právnu neistotu a nestabilitu.50
Ak si manželia nezvolia rozhodné právo najneskôr do začatia konania, rozvod sa podľa
nariadenia Rím III spravuje právom štátu obvyklého pobytu manželov v čase začatia konania.
Aplikácia tohto kritéria bude vo väčšine prípadov viesť k aplikácii lex fori. Z pohľadu slovenských
občanov s obvyklým pobytom v cudzine by však tento hraničný určovateľ v spojení s nemožnosťou
uzavrieť dohodu o voľbe práva po začatí konania, ktorú slovenské právo nepripúšťa, mohol viesť
k prekvapivému výsledku. V prvom rade je potrebné uviesť, že v súčasnosti mnoho mladých
slovenských párov odchádza po uzavretí manželstva do cudziny na istý čas za prácou s predstavou,
že sa po určitom čase vráti, teda aj napriek, v niektorých prípadoch dlhoročnému pobytu v cudzine, si
zachovávajú silné väzby k Slovenskej republike, ktorú považujú za svoj domov, hoci objektívne
skutočnosti svedčia ich obvyklému pobytu v cudzine. V praktickej rovine sa to prejavuje napr. aj tým,
že v prípade rozvodu manželstva vôbec nezvažujú podanie návrhu na rozvod v cudzine, ale obracajú
sa priamo na slovenské súdy. V súčasnosti by sa rozvod takéhoto manželstva spravoval právom
slovenským. V režime nariadenia Rím III je rozhodným právo štátu obvyklého pobytu manželov.
Samozrejme, jeho aplikácii by sa manželia mohli vyhnúť voľbou práva lex fori alebo práva štátu
spoločnej štátnej príslušnosti, avšak k voľbe musí dôjsť do začatia konania na súde. Skutočne je

46VALDHANS,

J.: Vývoj kritérií určujícich rozhodné právo a mezinárodní příslušnost v osobních
otázkach. In: ROZEHNALOVÁ, N. – KYSELOVSKÁ, T.: K některým vývojovým otázkám
mezinárodního práva soukromého. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2013, s.
121
47 Podľa informácií od JUDr. Haťapku sa počas rokovaní k nariadeniu Rím III viackrát objavili návrhy
niektorých členských štátov na riešenie tohto problému formou „efektívnej“ štátnej príslušnosti, čo
však iné členské štáty odmietli. Preto riešenie formou odkazu na vnútroštátne právo bolo jediným
východiskom v rokovaní.
48NISHITANI, Y.: Global citizens and family relations. In: Erasmus Law Review, č. 3, 2014, s.
49VALDHANS, J.: Vývoj kritérií určujícich rozhodné právo a mezinárodní příslušnost v osobních
otázkach. In: ROZEHNALOVÁ, N. – KYSELOVSKÁ, T.: K některým vývojovým otázkám
mezinárodního práva soukromého. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2013, s.
123
50VALDHANS, J.: Vývoj kritérií určujícich rozhodné právo a mezinárodní příslušnost v osobních
otázkach. In: ROZEHNALOVÁ, N. – KYSELOVSKÁ, T.: K některým vývojovým otázkám
mezinárodního práva soukromého. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2013, s.
121
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rozumné vyžadovať od priemerného občana znalosť predpisov medzinárodného práva súkromného?
Je rozumné „chrániť“ len informovaných manželov, teda tých ktorí vyhľadali právnu pomoc pred
rozvodom manželstva? Za základný „problém“ v takýchto prípadoch však nepovažujem to, že
slovenskí manželia, ktorí sa obrátili na slovenský súd nemusia rátať s aplikáciou cudzieho práva, ale
skutočnosť, že nariadenie Rím III neobsahuje obdobu ustanovenia § 22 ods. 2 ZMPS a neumožňuje
aplikovať lex fori namiesto cudzieho rozhodného práva, ak toto síce umožňuje rozvod, ale len za
mimoriadne obťažných podmienok (napr. po predchádzajúcej obligatórnej rozluke).
Záver
Je do istej miery možné súhlasiť s názorom, že v súčasnom dynamickom svete je
problematické hľadať vhodné právo pre osobné alebo rodinné vzťahy len za použitia objektívnych
hraničných určovateľov a často len samotné fyzické osoby vedia identifikovať právny poriadok, ku
ktorému majú najužšiu väzbu a preto by im to malo byť, aspoň čiastočne, umožnené51. Zároveň však,
je potrebné mať na pamäti, že táto sloboda nemôže byť absolútna ale mala by byť realizovaná v rámci,
ktorý zabezpečí ochranu verejného záujmu, ktorý je v otázkach osobných a rodinných vzťahov nutne
prítomný, keďže manželstvo a rodina ako základ spoločnosti predstavujú z pohľadu Slovenskej
republiky hodnoty, ktorým je potrebné poskytnúť ochranu aj na úrovni kolíznej právnej úpravy.
Hoci z rovnakej filozofie vychádza aj nariadenie Rím III, rámec, ktorý vytvára pre voľbu práva
manželmi považujem za problematický najmä s ohľadom na skutočnosť, že obmedzenia voľby práva
sa viažu len k momentu samotnej voľby a právna úprava neobsahuje, okrem bodu 25 preambuly,
článku 10 a 12 nariadenia Rím III žiadne nástroje, ktoré by umožnili v čase začatia konania reflektovať
zmeny, ku ktorým v manželstve došlo v období od uzavretia manželstva po začatie konania.
Nariadenie Rím III tak chráni primárne záujmy manželov a len tie, ktoré existujú v čase uzavretia
dohody a nie v čase začatia konania. Pritom otázka rozhodného práva pre rozvod, na rozdiel od
pomerov majetkovej povahy, nemá pred vznikom problémov v manželstve žiaden reálny význam,
pretože „dodržiavanie pravidiel“ práva, ktoré si manželia zvolili pre rozvod nepôsobí ako prevencia
pred vznikom manželskej krízy, kým v prípade voľby rozhodného práva pre majetkové vzťahy je
takáto preventívna funkcia voľby práva nezanedbateľná.
Vzhľadom na uvedené, tak z pohľadu Slovenskej republiky, považujem za problematické nie
samotné zakotvenie možnosti voľby práva, ale spôsob jej obmedzenia a to jednak bez väzby na
konkrétne konanie, jednak jej umožnením len informovaným manželom a jednak umožnením voľby
napr. lex fori alebo práva štátu, ktorého je štátnym príslušníkom len jeden z manželov. Súčasná
právna úprava v nariadení Rím III totiž umožňuje manželom takú mieru autonómie vôle, ktorá je, podľa
môjho názoru z pohľadu Slovenskej republiky v tejto oblasti neakceptovateľná. Osobne by som
preferovala obmedzenie možnosti len na súčasné ustanovenia článku 5 ods. 1 písm. a) a b)
a doplnenie možnosti voľby práva spoločnej štátnej príslušnosti manželov v čase začatia konania.
Podľa môjho názoru právo štátu, ktorého je štátnym príslušníkom len jeden z manželov nevytvára
dostatočnú väzbu s manželstvom a jeho voľba by nemala byť manželom umožnená. Zároveň
umožnenie voľby práva spoločnej štátnej príslušnosti manželov aj po začatí konania by zároveň
v niektorých prípadoch mohlo odstrániť naznačené nedostatky hraničného kritéria spoločného
obvyklého pobytu manželov v čase začatia konania.
Keďže Nariadenie Rím III nie je záväzné pre všetky členské štáty EÚ a s ohľadom na postoj
napr. Švédska je otázne či niekedy bude, jeho základná výhoda ako nástroja na predchádzanie
„utekania na súd“ 52 nie je dosiahnuteľná, resp. je dosiahnutá len čiastočne v tých situáciách, kedy je
podľa nariadenia Brusel IIa daná právomoc len tých členských štátov, ktoré sa na posilnenej
spolupráci podieľajú.

51

NISHITANI, Y.: Global citizens and family relations. Global citizens and family relations. In: Erasmus
Law Review, č. 3, 2014, s. 140.
52 K fenoménu „utekania na súd“ (rush to court) v kontexte nariadenia Brusel IIa a vplyvu nariadenia
Rím III na predchádzanie tomuto javu pozri napr. BOELE-WOELKI, K.: For better or for worse: the
Europanization of international divorce law. In.: Yearbook of Private International Law, Volume 12
(2010), s. 1-26.
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To vytvára pre Slovensku republiku priestor pre dôkladné zváženie výhod a nevýhod tohto
nástroja. Určite potrebné akademické diskusie v tomto smere pritom môžu predstavovať nielen
podklad pre prípadnú zmenu postoja Slovenskej republiky k nariadeniu Rím III, ale byť aj významným
prínosom aj pre úvahy o prípadnej zmene národnej kolíznoprávnej úpravy. Verím, že aj tento
príspevok prispeje do diskusie a k hľadaniu optimálneho kolíznoprávneho riešenia rozvodu
manželstva z pohľadu Slovenskej republiky.
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VPLYV NARIADENIA RÍM I NA URČOVANIE ROZHODNÉHO
PRÁVA V ROZHODCOVSKOM KONANÍ
V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
Pavel Lacko
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Od 01.01.2015 je účinná novela zákona o rozhodcovskom konaní uverejnená v Zbierke
zákonov pod č. 336/2014, ktorá upravila spôsob určenia rozhodného práva v rozhodcovskom konaní
a zosúladila tak slovenskú úpravu s Modelovým zákonom UNCITRAL o medzinárodnej obchodnej
arbitráži. Tento článok sa bude venovať novému spôsobu určenia rozhodného práva
v rozhodcovskom konaní na podklade aktuálnej právnej úpravy v Slovenskej republike s prihliadnutím
na vplyv nariadenia Rím I na určenie tohto rozhodného práva.
Kľúčové slová: rozhodné právo, rozhodcovské konanie, nariadenie Rím I.
Abstract: On 1 January 2015, the amendment of the act on arbitration published in the Collection of
Statutes under No. 336/2014 became effective. This amendment changed the method of determining
the applicable law in arbitration in order to harmonise the Slovak provisions with UNCITRAL Model
Law on International Commercial Arbitration. The article will examine the new method of determining
the applicable law in arbitration proceedings on the basis of current legislation in the Slovak Republic,
taking into account the impact of the Rome I Regulation.
Key words: applicable law, arbitration proceeding, regulation Rome I.
ÚVOD
Novela č. 336/2014 Z.z. (ďalej len „Novela“) zákona o rozhodcovskom konaní (ďalej len
„ZoRK“)1 priniesla významnú zmenu ohľadom určovania rozhodného práva v rozhodcovskom konaní
s miestom konania v Slovenskej republike, pričom zosúladila určovanie rozhodného práva s
Modelovým zákonom UNCITRAL o medzinárodnej obchodnej arbitráži (ďalej len „Modelový zákon“).2
Novela zároveň výrazným spôsobom obmedzila aplikáciu nariadenia Rím I.3
1

Potrebnosť určovania rozhodného práva v rozhodcovskom konaní
Na úvod je vhodné uviesť, že pri určovaní práv a povinností sporových strán v rozhodcovskom
konaní je v prvom rade potrebné vychádzať zo zmluvy, ktorú strany medzi sebou uzatvorili. Právne
poriadky sú do veľkej miery postavené na zásade zmluvnej voľnosti. Len pokiaľ zmluva dostatočne
nešpecifikuje práva a povinností strán (resp. spor sa týka otázky súvisiacej s mimozmluvnou
zodpovednosťou), alebo existujú indície o tom, že niektoré ustanovenia takejto zmluvy sú neplatné
z dôvodu rozporu s kogentnými právnymi normami, mala by sa stať relevantnou otázka rozhodného
práva.
Pokiaľ teda uzatvorená zmluva dostatočným spôsobom špecifikuje relevantné práva
a povinnosti zmluvných strán (a nie sú náznaky toho, že dané zmluvné ustanovenia by mali byť
1.1

Zákon č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní v platnom znení.
Určeniu rozhodného práva sa v Modelovom zákone venuje čl. 28.
3 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve
pre zmluvné záväzky.
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neplatné), otázka rozhodného práva nemusí byť pri rozhodovaní sporu kľúčová,4 a to ani v prípade,
že jednotlivé prvky sporu majú spojitosť s viacerými právnymi poriadkami.5 „V arbitráži... je zriedkavé,
že prevaha jedného alebo druhého národného práva sa ukáže ako rozhodujúca.“ 6 Inými slovami
povedané, bez ohľadu na skutočnosť, ktoré rozhodné právo by sa v danom prípade použilo, výsledok
bude vo všetkých prípadoch rovnaký, pričom rozhodcovia budú vychádzať z úpravy práv a povinností
zmluvných strán dohodnutej v zmluve.
Domáce spory a spory s medzinárodným prvkom
ZoRK pri určovaní rozhodného práva rozlišuje medzi spormi vzniknutými s tuzemských
obchodnoprávnych a občianskoprávnych vzťahov (ďalej len „domáce spory“) a spormi vzniknutými
s obchodnoprávnych a občianskoprávnych vzťahov s medzinárodným prvkom (ďalej len „spory
s medzinárodným prvkom“). V ďalšom texte sa budeme osobitne venovať postupu určenia
rozhodného práva vo vzťahu k týmto dvom druhov sporov.
1.2

SPORY S MEDZINÁRODNÝM PRVKOM
ZoRK nedefinuje, čo sa myslí pod spormi s medzinárodným prvkom. Vzhľadom na to, že
účelom Novely bolo zosúladiť ustanovenia ZoRK s Modelovým zákonom,7 mohol by sa ako pomôcka
na definovanie sporu s medzinárodným prvkom použiť práve Modelový zákon, a to konkrétne čl. 1(3),
v zmysle ktorého sa rozhodcovské konanie považuje za medzinárodné, ak:
2

-

-

strany rozhodcovskej zmluvy majú v čase jej podpisu miesto podnikania v rôznych
štátoch; alebo
jedno z nasledovných miest sa nachádza mimo štátu, v ktorom majú strany miesto
podnikania:
(i) miesto rozhodcovského konania, ak je určené v rozhodcovskej zmluve alebo na
základe rozhodcovskej zmluvy;
(ii) akékoľvek miesto, v ktorom sa má plniť podstatná časť povinností
z obchodnoprávneho vzťahu alebo miesto, s ktorým má predmet sporu najužšiu
väzbu; alebo
strany sa výslovne dohodli, že predmet rozhodcovskej doložky sa vzťahuje na viac ako
jeden štát.

Uvedenú definíciu podľa Modelového zákona UNCITRAL je však potrebné brať s rezervou,
a to z nasledujúcich dôvodov. Po prvé, samotné rozdelenie sporov na medzinárodné a domáce
v zmysle § 31 ZoRK nebolo Novelou dotknuté. Z toho vyplýva, že cieľom zákonodarcu v tomto
prípade nebolo meniť rozsah pojmov medzinárodný spor a domáci spor. Po druhé, tretí odsek vyššie
uvedenej definície sa javí ako problematický. V zmysle uvedeného odseku sa spor považuje za
medzinárodný aj v prípade, ak z dohody strán vyplýva, že predmet rozhodcovskej doložky sa vzťahuje
na viac ako jeden štát. Spor by sa teda mohol stať medzinárodným výlučne na základe dohody strán
(bez ohľadu na skutočnosť, že spor de facto žiadny medzinárodný charakter mať nemusí). Prikláňame
sa k záveru, že spor by nemal byť považovaný za spor s medzinárodným prvkom, pokiaľ je tento
prvok „umelo“ vytvorený, napr. v prípade, že strany sa na medzinárodnom charaktere sporu dohodnú
alebo v prípade, ak jediný „medzinárodný prvok“ je ten, že zmluva bola vyhotovená v cudzom jazyku.

4

BORN, G.: International Commercial Arbitration, s. 2617.
LOOKOFSKY, J.; HERTZ, K.: EU-PIL European Private International Law in Contract and Tort, s.
67.
6 CRAIG, W.; PARK, W.; PAULSSON, J.: International Chamber of Commerce Arbitration, kapitola
7.04.
7 V dôvodovej správe k novele č. 336/2014 Z.z. nie je výslovne uvedené, že jej cieľom je zosúladiť
ustanovenia ZoRK s Modelovým zákonom, avšak dôvodová správa na mnohých miestach na
Modelový zákon odkazuje.
5
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Spor, ktorý vznikne v súvislosti s takouto zmluvou, by teda nemal byť považovaný za spor
s medzinárodným prvkom.8
Voľba rozhodného práva
Rozhodcovské konanie je postavené a ZoRK rovnako kladie dôraz na dohodu strán. Pokiaľ sa
teda strany rozhodcovského konania dohodli na pravidlách práva, bude rozhodcovský súd podľa nich
rozhodovať.
Nie je celkom zrejmé, čo sa myslí pod pravidlami práva. Na základe gramatického výkladu by
sa pravidlami práva nemalo chápať len národné právo štátu, ale aj medzinárodné dohovory (napr.
Dohovor o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru9) a nezáväzné modelové predpisy (napr. Zásady
medzinárodných obchodných zmlúv UNIDROIT). Nie je dôvod, prečo by sa zmluvné strany nemohli
dohodnúť aj na pravidlách práva, ktoré netvoria národné právo konkrétneho štátu. 10
Je potrebné uviesť, že ZoRK uprednostňuje tzv. priamu voľbu rozhodného práva, t.j. ak sa
zmluvné strany nedohodli inak, „každá dohoda o rozhodujúcom práve sa považuje za dohodu o
hmotnom práve štátu, nie o jeho kolíznych normách.“11
2.1

2.1.1 Forma pri voľbe rozhodného práva
Otázka je, akú formu má mať voľba práva, predovšetkým, či musí byť výslovná (písomná alebo
ústna) alebo postačuje aj konkludentná forma. Vzhľadom na skutočnosť, že ZoRK neustanovuje
žiadnu požiadavku na formu voľby rozhodného práva, mala by postačovať voľba ústna ako aj voľba
konkludentná.
Konkludentná voľba by však mala byť dostatočne preukázaná, a to napr. odkazom zmluvy na
ustanovenia konkrétneho právneho poriadku (alebo pravidiel práva) alebo predchádzajúcou
zavedenou praxou zmluvných strán.12 Samotná voľba miesta rozhodcovského konania by sa však
nemala posudzovať ako konkludentná voľba práva daného štátu ako rozhodného práva pre daný
zmluvný vzťah.13
Rozhodné právo v prípade absencie voľby
Pokiaľ sa účastníci rozhodcovského konania nedohodli na rozhodnom práve, určí ho
rozhodcovský súd na základe kolíznych noriem, ktoré považuje za vhodné. 14
Na jednej strane umožňuje predmetné ustanovenie rozhodcovskému súdu veľkú mieru úvahy,
na druhej strane to však môže znamenať značnú mieru právnej neistoty pre účastníkov (resp. zmluvné
strany rozhodcovskej zmluvy) s ohľadom na určenie rozhodného práva.
Nie je zrejmé, čo sa myslí pod kolíznymi normami, ktoré rozhodcovský súd považuje za
vhodné. Ktoré kolízne normy sú v danom prípade vhodné, závisí od konkrétneho prípadu a ich voľba
závisí od rozhodcovského tribunálu.
Pri spore s medzinárodným prvkom sa teda nariadenie Rím I automaticky neuplatňuje, aj keď
rozhodcovské konanie prebieha v Slovenskej republike, ktorá je týmto nariadením viazaná.
Nariadenie Rím I nie je automaticky „vhodným“ predpisom obsahujúcim kolízne normy.
V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že hoci predmetné ustanovenie poskytuje
rozhodcovskému tribunálu značnú mieru diskrécie pri určovaní rozhodného práva, neznamená to, že
rozhodcovia nepotrebujú voľbu vhodných kolíznych noriem náležite odôvodniť. Z dôvodu
2.2

Pre porovnanie so súdnym konaním pozri napr. LACKO, P.: Právomoc a rozhodné právo v
obchodnoprávnych a občianskoprávnych vzťahoch s cudzím prvkom, s. 30.
9 Uverejnený v oznámení Federálneho ministerstva zahraničných vecí pod č. 160/1991 Zb.
10 Možnosť voľby spomenutých pravidiel práva uvádza aj dôvodová správa k Novele.
11 § 31 ods. 1 druhá veta ZoRK.
12 Pokiaľ si zmluvné strany v obdobných zmluvných vzťahoch v minulosti vždy zvolili konkrétne
pravidlá práva.
13 LEW, J. D. M.: Comparative International Commercial Arbitration, s. 416.
14 § 31 ods. 1 posledná veta ZoRK.
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presvedčivosti rozhodcovského rozsudku je potrebné voľbu kolíznych noriem a následne určenie
príslušného rozhodného hmotného práva dostatočne odôvodniť.15
Zároveň je potrebné zdôrazniť, že vyššie uvedený postup určovania rozhodného práva na
základe vhodných kolíznych noriem sa použije len v prípade, že sa zmluvné strany sa dohodli na
rozhodcovskom konaní na základe rozhodcovskej zmluvy (pričom zároveň absentuje dohoda o
rozhodnom práve). Pokiaľ sa zmluvné strany na základe písomnej rozhodcovskej zmluvy v spore
s medzinárodným prvkom dohodli na právomoci rozhodcovského súdu, mali by určiť aj rozhodné
právo, a týmto spôsobom zabrániť potenciálnemu vzniku právnej neistoty pri určovaní rozhodného
práva (a na podklade toho konkrétnych práv a povinností zmluvných strán). Už pri uzatváraní
rozhodcovskej zmluvy by si mali byť zmluvné strany vedomé, že bez dohody o rozhodnom práve
môže byť dôsledkom výrazne flexibilný spôsob určovania rozhodného práva v zmysle § 31 ods. 1
ZoRK.
Pre úplnosť je potrebné dodať, že voľba „nesprávneho práva“ ani chýbajúce odôvodnenie
takejto voľby nepredstavuje samo osebe dôvod pre zrušenie rozhodcovského rozsudku v zmysle § 40
ZoRK ani dôvod pre odopretie uznania a výkonu cudzieho rozhodcovského rozsudku v zmysle čl.
V Dohovoru o uznaní a výkone cudzích rozhodcovských rozhodnutí.16
DOMÁCE SPORY
Rovnako ako v prípade sporov s medzinárodným prvkom je na úvod potrebné vyriešiť otázku,
ktoré spory je možné považovať za domáce. Vzhľadom na systematické rozdelenie sporov v zmysle
§ 31 ods. 1 a 2 ZoRK na spory s medzinárodným prvkom a spory domáce sa prikláňame k záveru, že
domácimi spormi sú všetky spory, ktoré nespĺňajú vyššie rozobrané podmienky pri definícii sporov
s medzinárodným prvkom. Každý spor by sa mal dať na základe toho zaradiť pod jednu zo
spomenutých kategórií.
3

Voľba rozhodného práva
Rozhodné právo je možné si zvoliť aj v prípade domácich sporov. Práve táto voľba cudzieho
práva vytvára cudzí prvok, ktorý podmieňuje aplikáciu noriem medzinárodného práva súkromného. 17
Na rozdiel od sporov s medzinárodným prvkom je však vo vzťahu k voľbe rozhodného práva
pri domácich sporoch potrebné dodržať základné obmedzenie, a to konkrétne, že voľbu musia
pripúšťať kolízne normy platné na území Slovenskej republiky. Týmito kolíznymi normami sú najmä
nariadenie Rím I a zákon o medzinárodnom práve súkromnom18 (a v prípadoch mimozmluvnej
zodpovednosti nariadenie Rím II).19
Pokiaľ teda slovenské kolízne normy voľbu rozhodného práva obmedzujú, musia byť tieto
obmedzenia v domácom rozhodcovskom konaní dodržané. Na tomto mieste je potrebné spomenúť
najmä čl. 3(3) nariadenia Rím I, v zmysle ktorého platí: „Ak sa v čase voľby všetky ostatné prvky
súvisiace so situáciou nachádzajú v inej krajine, než je krajina, ktorej právo sa zvolilo, voľba strán
nemá vplyv na uplatnenie ustanovení práva tejto inej krajiny, od ktorých sa nemožno odchýliť
dohodou.“ V prípade domáceho sporu je pritom možné vychádzať z predpokladu, že všetky prvky
súvisiace so sporom sa nachádzajú v Slovenskej republike. Z uvedeného teda vyplýva, že strany sa
3.1

BORN, G.: International Commercial Arbitration, s. 2645; GYÁRFÁŠ, J., ŠTEVČEK, M. a kol.:
Zákon o rozhodcovskom konaní. Komentár, s. 446.
16 Dohovor o uznaní a výkone cudzích rozhodcovských rozhodnutí zo 6. novembra 1959 uverejnený
pod vyhláškou ministerstva zahraničných vecí č. 74/1959 Zb.
17 Pokiaľ by neexistoval žiaden cezhraničný aspekt sporu, nebolo by potrebné aplikovať normy
medzinárodného práva súkromného.
18 Zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v platnom znení.
19 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 zo 11. júla 2007 o rozhodnom práve
pre mimozmluvné záväzky
15
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v prípade domáceho sporu síce môžu zvoliť ako rozhodné právo cudzie právo, musia však byť vždy
dodržané kogentné normy slovenského právneho poriadku.20
Ešte výraznejšie obmedzenia týkajúce sa voľby rozhodného práva sa nachádzajú aj
v nariadení Rím II.21 Je však potrebné poznamenať, že nariadenie Rím II sa v rozhodcovskom konaní
používa v menšej miere, keďže arbitráž je založená vždy na zmluve a otázky mimozmluvnej
zodpovednosti (na ktorú sa vzťahuje nariadenie Rím II) môže rozhodcovský súd riešiť len v prípade,
ak sa na tento aspekt sporu vzťahuje rozhodcovská doložka.
Tak isto, ako v prípade sporu s medzinárodným prvkom, sa pri voľbe práva aplikuje princíp
tzv. priamej voľby, v zmysle ktorého (pokiaľ sa strany nedohodli inak) sa dohoda o rozhodnom práve
považuje za dohodu o hmotnom práve štátu, nie za dohodu o jeho kolíznych normách.
Rozhodné právo v prípade absencie voľby
Pokiaľ sa účastníci rozhodcovského konania na rozhodnom práve nedohodli, vo väčšine
prípadov nebude existovať žiaden kolízny prvok (všetky okolnosti sporu budú spojené so SR),
a nebude teda potrebné aplikovať normy medzinárodného práva súkromného – rozhodcovia budú
aplikovať hmotné právo SR.
V určitých prípadoch však môže existovať medzinárodný prvok, napr. zmluva bude podpísaná
mimo SR alebo menšia časť zmluvného plnenia bude realizovaná v zahraničí.22 Za takých okolností
sa rozhodné právo určí na základe kolíznych noriem platných v Slovenskej republike, teda
predovšetkým podľa nariadenia Rím I a Rím II a zákona o medzinárodnom práve súkromnom.
Avšak z dôvodu, že ide o domáci spor, mali by sa všetky podstatné okolnosti sporu (a teda
v zásade takmer všetky kolízne prvky) nachádzať v SR. Rozhodné právo na základe nariadenia Rím
I (resp. Rím II alebo zákona o medzinárodnom práve súkromnom) by teda malo byť z zásade vždy
slovenské právo.
3.2

ZÁVER
Novela prevzala vo vzťahu k sporom s medzinárodným prvkom úpravu Modelového zákona.
To na jednej strane prináša väčšiu flexibilitu pre rozhodcovský súd pri určovaní pravidiel práva, ktoré
sa budú aplikovať na daný právny vzťah sporových strán. Zároveň to znamená oddelenie procesu
stanovenia rozhodného práva od miesta rozhodcovského konania, a teda aj od kolíznych noriem,
ktoré sú platné na území SR. Aplikovateľnosť nariadenia Rím I je týmto do veľkej miery obmedzená.
To môže priniesť istú mieru právnej neistoty, a to najmä vo fáze, keď sa niektorá zo zmluvných
strán rozhodcovskej zmluvy rozhoduje o tom, či podať žalobu na rozhodcovský súd, kedy je potrebné
zvážiť šancu na úspech na základe relevantných právnych noriem. Táto neistota však vychádza
z predpokladu, že zmluvné strany sa dohodli na právomoci rozhodcovského súdu. V takomto prípade
by sa mali zmluvné strany už pri uzatváraní zmluvy dohodnúť aj na rozhodnom práve. Inak je potrebné
spôsobenú právnu neistotu pri určovaní rozhodného práva pripisovať predovšetkým na vrub
samotným zmluvným stranám.
Pre strany rozhodcovskej zmluvy je teda v prípade sporu s medzinárodným prvkom
najvhodnejšie (za účelom právnej istoty), ak sa dohodnú aj na pravidlách práva, ktorými sa bude riadiť
ich právny vzťah.
4
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FORUM SHOPPING V MEDZINÁRODNOM PRÁVE SÚKROMNOM
EÚ
Peter Lysina
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Forum shopping je postupom, pri ktorom žalobca volí súd, na ktorý podá žalobu. Článok
má za cieľ priblížiť implementáciu daného postupu v medzinárodnom práve súkromnom EÚ. Dôraz je
pri tom kladený na pojem forum shopping, úpravu v prameňoch medzinárodného práva súkromného
EÚ, ako aj súlad so základnými princípmi justičnej spolupráce v civilných veciach.
Kľúčové slová: forum shopping, forum non conveniens, medzinárodné právo súkromné EÚ,
pozitívny kompetenčný konflikt
Abstract: Forum shopping is the technique whereby a litigant selects his forum to sue. Aim of the
article is to provide information on implementation of said technique within the Private International
Law of the EU. Stress is laid on concept of forum shopping, its regulation within sources of the Private
International law of the EU and also on its compatibility with basic principles of the Judicial
Cooperation in Civil Matters.
Key words: forum shopping, forum non conveniens, Private International Law of the EU, positive
conflict of competences
ÚVOD
Postupná integrácia v rámci EÚ sa prejavuje vo viacerých oblastiach. Štyri slobody EÚ (resp.
Vnútorného trhu EÚ) sú známe azda každému, no postupne ich dopĺňajú ďalšie oblasti, kde
spolupráca naberá intenzitu. Tu možno zaradiť i voľný pohyb rozhodnutí, ktorý je nepochybne dôležitý
a napomáha napĺňaniu cieľov, pre ktoré EÚ, resp. je predchodcovia ES vznikli. Voľný pohyb
rozhodnutí však je „len“ výsledkom viacerých krokov, ktoré musia byť uskutočnené na to, aby
rozhodnutia mohli byť vydané a neskôr, so zachovaním všetkých účinkov, používané na území
všetkých členských štátov EÚ. Medzi takéto patrí i otázka určovania medzinárodnej právomoci, ktorá
musí mať jasne stanovené pravidlá. A práve medzinárodná právomoc, resp. určité aspekty
medzinárodnej právomoci sú v centre pozornosti tohto článku, ktorý sa zameriava na prípady, keď
normy medzinárodného práva súkromného EÚ zverujú medzinárodnú právomoc súdom viacerých
členských štátov súčasne. V tejto súvislosti má článok za cieľ priblíženie fenoménu forum shopping,
poukázanie na jeho pôvod, ako aj na jeho miesto v rámci medzinárodného práva súkromného EÚ.
1
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POJEM FORUM SHOPPING V MEDZINÁRODNOM PRÁVE SÚKROMNOM EÚ

Pozitívny kompetenčný konflikt v medzinárodnom práve súkromnom ako predpoklad
pre forum shopping
Medzinárodné právo súkromné sa, v porovnaní s inými odvetviami vnútroštátneho práva,
vyznačuje celým radom osobitostí a špecifík. Tieto sú dané predovšetkým vnútroštátnou povahou
odvetvia a medzinárodnou povahou právneho vzťahu, ktorý je predmetom úpravy odvetvia.
Medzinárodná povaha právneho vzťahu si vyžaduje osobitný prístup zo strany štátov, odlišný od
prístupu k iným, rýdzo vnútroštátnym, právnym vzťahom. Na druhej strane, prevažne vnútroštátna
povaha noriem medzinárodného práva súkromného má nepochybne blízko k ďalším vnútroštátnym
predpisom. Inak povedané, normy slovenského medzinárodného práva súkromného využívajú
terminológiu, či inštitúty identické, resp. veľmi blízke, terminológii a inštitútom slovenského
2.1
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občianskeho práva, slovenského obchodného práva, či slovenského rodinného práva. Obdobne je
tomu tak i v prípade iných štátov a ich právnych poriadkov. Berúc do úvahy uvedené, ak právny vzťah
medzinárodnej povahy bude mať väzbu na viacero právnych poriadkov súčasne, nemožno vždy
očakávať, že dotknuté právne poriadky budú identické (úplne, resp. sčasti, pokiaľ ide o ich jednotlivé
inštitúty). Práve naopak, právne poriadky sú častokrát diametrálne odlišné, a to i pokiaľ ide o normy
medzinárodného práva súkromného. Rozdiely sa môžu prejaviť v celej škále otázok. Jednou z nich
je i oblasť medzinárodnej právomoci vo veciach súkromnoprávnej povahy. I táto je spravidla
vymedzovaná normami vnútroštátneho práva, ktoré nesú spoločné pomenovanie medzinárodné
právo procesné, či medzinárodný civilný proces. Rozmanitosť právnych poriadkov v rovine
medzinárodnej právomoci sa spája predovšetkým s rôznymi kritériami pre založenie medzinárodnej
právomoci, no rovnako tak aj so situáciou, keď kritériá sú síce navonok identické, avšak ich obsah je
rôzny. Medzi dôsledky naznačených situácií patrí i tzv. kompetenčný konflikt. Tento, v závislosti od
formulácie kritérií pre založenie medzinárodnej právomoci, môže nadobúdať buď podobu pozitívneho
kompetenčného konfliktu (v konkrétnom prípade je daná medzinárodná právomoc viacerých súdov
súčasne), alebo negatívneho kompetenčného konfliktu (v konkrétnom prípade nie je daná
medzinárodná právomoc žiadnemu súdu).
Uvedené bezosporu platí v rovine národných právnych poriadkov. Avšak, iná bude situácia
v rovine medzinárodného práva súkromného EÚ. Minimálne v tom, že tu neobstojí tvrdenie
o rozdielnych kritériách pre medzinárodnú právomoc, ktoré by mali pôvod v rôznych právnych
poriadkoch. Keďže ide o značne harmonizovanú oblasť, je zrejmé, že medzinárodným právom
súkromným EÚ upravené kritériá pre založenie medzinárodnej právomoci budú identické a spoločné
pre všetky členské štáty.1 Napriek tomu i tu sa však objavuje celý rad prípadov, v ktorých je
medzinárodná právomoc daná súdom viacerých členských štátov súčasne. Dôvod je však odlišný,
než tomu bolo vyššie. Je zreteľné, že v medzinárodnom práve súkromnom EÚ je priestor pre pozitívny
kompetenčný konflikt neraz vytvorený zámerne, a to s ohľadom na úzku väzbu medzi kauzou
a štátom, či štátmi fóra.
Na tomto mieste je potrebné uviesť, že v časti prípadov je pozitívny kompetenčný konflikt skôr
teoretickou veličinou, nakoľko samotné právne akty práva EÚ prinášajú i riešenie konfliktu
zabraňujúce. Ako príklad je možné uviesť situáciu, keď osoba A, občan SR bude žalovať osobu B,
občana Španielska s bydliskom v Španielsku. Spor bude vedený ohľadne nehnuteľnosti
nachádzajúcej sa v SR. V uvedenom prípade je zrejmé, že konanie patrí do rámca nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 2012 o právomoci a o uznávaní
a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (ďalej len „ nariadenie Brusel I rev“)2. Pri
pohľade na jednotlivé ustanovenia nariadenia Brusel I rev sa vec javí ako patriaca do medzinárodnej
právomoci Španielska (z titulu čl. 4) ako aj do medzinárodnej právomoci SR (z titulu čl. 24 nariadenia
Brusel I rev). Avšak, že ide len o zdanlivý kompetenčný konflikt bude zrejmé z dikcie samotného čl.
24 v spojitosti s čl. 27 nariadenia Brusel I rev. Keďže čl. 24 zakladá výlučnú právomoc súdov SR,
španielske súdy by v danom prípade, v súlade s čl. 27 nariadenia Brusel I rev, i bez návrhu vyhlásili,
že nemajú právomoc. To znamená, že v uvedenej situácii už samotný akt práva EÚ obsahuje
prostriedky na elimináciu prípadného pozitívneho kompetenčného konfliktu, a to ešte skôr ako tento

Samozrejme uvedené tvrdenie platí v rozsahu uplatnených opt-outs zo strany Dánska, Spojeného
kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a Írska. Opt-outs sú obsahom protokolov 21 a 22
pripojených ku Zmluve o EÚ a Zmluve o fungovaní EÚ. V súlade s Protokolom 21 sa Írsko a Spojené
kráľovstvo síce nepodieľajú na prijímaní navrhovaných opatrení Radou podľa tretej časti hlavy V
Zmluvy o fungovaní EÚ, avšak môžu písomne upovedomiť predsedu Rady EÚ do troch mesiacov od
predloženia návrhu alebo podnetu Rade EÚ podľa tretej časti hlavy V Zmluvy o fungovaní EÚ, že si
želajú podieľať sa na prijatí alebo uplatňovaní akéhokoľvek navrhovaného opatrenia. Naopak,
v zmysle Protokolu 22 sa Dánsko nepodieľa na prijímaní Radou EÚ navrhovaných opatrení podľa
tretej časti hlavy V Zmluvy o fungovaní EÚ. Keďže, na rozdiel od Protokolu 21, tu možnosť opt-in
neexistuje, Dánsko časť dotknutých noriem preberá na základe medzivládnom – t. j. medzinárodnými
zmluvami.
2 Ú. v. EÚ L 351, 20. 12. 2012
1
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reálne nastane. Takto je tomu spravidla v prípadoch, keď dochádza ku stretu výlučnej medzinárodnej
právomoci s inou než výlučnou medzinárodnou právomocou. Pre takéto, ako aj podobné prípady platí,
že pozitívny kompetenčný konflikt nie je žiaduci, a preto samotné právo EÚ obsahuje prostriedky na
to, aby ho eliminovalo, a to ešte skôr ako k nemu dôjde.
Avšak medzinárodné právo súkromné EÚ pozná aj prípady, v ktorých, naopak, bude pozitívny
kompetenčný konflikt žiaduci a dokonca priamo účastníkom konania bude umožnené, aby si sami
vybrali, na ktorý súd podajú návrh na začatie konania.
2.2
Pojem forum shopping
Pozitívny kompetenčný konflikt môže v konkrétnych prípadoch vytvárať priestor pre postup,
ktorý sa označuje ako forum shopping. Forum shopping predstavuje vo všeobecnosti taktiku, či postup
navrhovateľa, pri ktorom si tento vyberá súd, na ktorý predloží návrh na začatie konania (resp.
uprednostní jeden súd pred ostatnými, ktoré sú rovnako príslušné na prejednanie veci). Hneď na prvý
pohľad je zrejmé, že na to, aby bolo možné uplatniť daný postup bude nevyhnutné súčasné naplnenie
niekoľkých požiadaviek. V prvom rade, musí existovať súčasne viacero súdov (resp. iných justičných
orgánov) vybavených právomocou na prejednanie veci, no rovnako tak príslušných na prejednanie
veci. Ďalej, tieto právomoci by mali byť vzájomne rovnocenné. To znamená, že uplatniť forum
shopping nebude možné v prípadoch, keď jeden súd bude disponovať výlučnou právomocou voči
ostatným, ktorých právomoci nebudú výlučné. Iba v prípade, ak budú splnené všetky uvedené
požiadavky, bude navrhovateľ oprávnený realizovať výber súdu, či uprednostniť jeden súd pred inými.
Berúc do úvahy načrtnuté ponímanie forum shopping, niet pochýb o tom, že nepôjde iba
o záležitosť medzinárodného práva súkromného. I vo vnútroštátnom práve sa dá stretnúť so
situáciou, keď je navrhovateľovi umožnené vybrať si súd, vybavený potrebnou právomocou, na ktorý
podá návrh na začatie konania. Tu je ako príklad možné uviesť prípady tzv. osobitnej miestnej
príslušnosti danej na výber, ktorá je upravená § 19 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok.3
Azda aj preto sa u niektorých autorov (Juenger) objavuje rozlišovanie medzi forum shopping
domácim (domestic) a forum shopping medzinárodným (international).I keď takéto rozlišovanie môže
mať svoje dôvody, je potrebné naň nazerať a prijímať ho s určitou rezervou. Totiž, jediným rozdielom
medzi domácim a medzinárodným rozmerom forum shopping je povaha sporu (konanie buď obsahuje
medzinárodný element, alebo tento medzinárodný element zastúpený nie je). Avšak čo do podstaty
výberu súdu ako takého, medzinárodný, ani domáci rozmer forum shopping nevykazujú rozdiely. Vždy
ide „len“ o postup navrhovateľa, pri ktorom si tento vyberá súd, na ktorý predloží návrh na začatie
konania.
A tak, i keď vyššie uvedené rozlišovanie nemožno favorizovať, je potrebné pripustiť, že
prítomnosť medzinárodného elementu v súkromnoprávnom vzťahu vytvára „priaznivejšie podmienky“
pre forum shopping, čo je dané práve v dôsledku pozitívneho kompetenčného konfliktu, ktorý sa v
podmienkach medzinárodného práva súkromného vyskytuje pomerne často. Postupnou
harmonizáciou na úrovni EÚ sa tento fenomén dostal i na úroveň medzinárodného práva súkromného
EÚ.

Podľa § 19 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok
„Popri všeobecnom súde žalovaného je na konanie miestne príslušný aj súd, v ktorého obvode a) má
žalovaný miesto výkonu práce podľa pracovnej zmluvy,
b) nastala skutočnosť, ktorá zakladá právo na náhradu škody,
c) je umiestnená organizačná zložka právnickej osoby, ktorá je žalovaným, ak sa spor týka tejto
zložky,
d) má adresu trvalého pobytu žalobca, ktorý je spotrebiteľom, ak ide o spotrebiteľský spor alebo o
konanie v sporoch týkajúcich sa spotrebiteľského rozhodcovského konania,
e) má adresu trvalého pobytu, adresu sídla, alebo ak ide o zahraničnú právnickú osobu organizačnú
zložku žalobca, ak ide o antidiskriminačný spor.“
3
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Prístup prameňov medzinárodného práva súkromného EÚ k forum
shopping
Ako už bolo naznačené, medzinárodné právo súkromné EÚ vo všeobecnosti považuje forum
shopping za bežný spôsob potvrdenia už existujúcej medzinárodnej právomoci, v situácii, keď je
medzinárodná právomoc daná súčasne súdom viacerých členských štátov. Na druhej strane, toto
neplatí pri všetkých prameňoch sekundárneho práva EÚ, ktoré sú súčasne prameňmi
medzinárodného práva súkromného EÚ. Totiž, kým časť prameňov naozaj forum shopping poníma
ako žiaduci postup, ďalšie k nemu zastávajú rezervovaný postoj, resp. nevytvárajú naň žiaden
priestor. Ako vhodné sa preto javí prejsť jednotlivé pramene medzinárodného práva súkromného EÚ
(alebo aspoň najvýznamnejšie z nich) a zamerať sa pri tom na ich ponímanie forum shopping.
Typickým príkladom „zástancu“ forum shopping je nariadenie Brusel I rev. Toto nariadenie
vytvára priestor pre forum shopping hneď na niekoľkých miestach. Priestor pre forum shopping
vytvára hlavne v súvislosti s koexistenciou právomoci všeobecnej a právomoci osobitnej. Kým
všeobecná právomoc plne reflektuje klasický princíp actor sequitur forum rei, osobitná právomoc je
postavená práve na „úzkej väzbe“ kauzy a súdu. V tejto súvislosti možno poukázať i na prípad Color
Drack, kde Súdny dvor opakovane potvrdil, že za ponechaním pozitívneho kompetenčného konfliktu,
a to formou koexistencie osobitnej a všeobecnej právomoci v nariadení Rady (ES) č. 44/2001 z 22.
decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach 4
je práve potreba rešpektovania úzkej väzby medzi kauzou a súdom.5 Práve v týchto situáciách
i nariadenie Brusel I rev dáva navrhovateľovi na výber, aby návrh na začatie konania podal na ním
zvolený súd. Na pozitívnom ponímaní forum shopping zo strany nariadenia Brusel I rev nič nemení
ani fakt, že by malo ísť skôr o výnimku z pravidla všeobecnej právomoci. Ako totiž uvádza Súdny dvor
EÚ, právomoc súdov členského štátu, v ktorom má žalovaný svoje bydlisko, je všeobecnou zásadou
a iba ako výnimku z tejto zásady upravuje nariadenie Brusel I rev pravidlá osobitnej právomoci v
taxatívne vypočítaných prípadoch. Tieto pravidlá osobitnej právomoci treba vykladať doslovne, pričom
nemožno pripustiť výklad idúci nad rámec prípadov výslovne uvedených v nariadení. 6
Koexistenciou všeobecnej právomoci a osobitnej právomoci sa však priestor pre forum
shopping v nariadení Brusel I rev nevyčerpáva. Základom pre tento postup môže byť i čl. 24, ktorý
upravuje tzv. výlučnú právomoc. Hoc sa to na prvé počutie môže zdať vylúčené, i pri výlučnej
právomoci môže existovať priestor pre forum shopping. Konkrétne sa tak môže udiať pri tzv. timesharingových zmluvách, kedy je daná právomoc súdov členského štátu, kde sa nehnuteľnosť
nachádza, ako aj štátu, kde má bydlisko žalovaný, a to za predpokladu, že nájomca je fyzická osoba
a že prenajímateľ a nájomca majú bydlisko v tom istom členskom štáte. Obdobne môže byť priestor
pre forum shopping daný aj pri voľbe právomoci. Tu však len pokiaľ voľba nezaloží výlučnú právomoc
(medzinárodná právomoc daná voľbou je výlučná, ak sa účastníci nedohodli inak). Ďalším príkladom
vytvoreného priestoru pre forum shopping je čl. 18 ods. 1 nariadenia Brusel I rev, ktorý právo výberu
zveruje spotrebiteľovi, koexistencia čl. 11 a čl. 12 nariadenia Brusel I rev, ktorá umožňuje poistiteľa
žalovať na viacerých súdoch súčasne, či čl. 21 nariadenia Brusel I rev, ktorý dáva právo výberu
zamestnancovi. Pre všetky tieto prípady platí, že forum shopping je oprávnený uskutočniť účastník
právneho vzťahu, ktorý vystupuje v pozícii slabšej strany, naopak druhému účastníkovi právo vybrať
si súd priznané nie je.
Berúc do úvahy uvedené príklady, je na tomto mieste možné skonštatovať, že nariadenie
Brusel I rev forum shopping považuje za pozitívny moment, ktorému vytvára vhodné prostredie
samotnou formuláciou jednotlivých ustanovení.
Forum shopping však nie je len záležitosťou nariadenia Brusel I rev. Rovnako sa s ním počíta
i v ďalšom, nemenej významnom prameni medzinárodného práva súkromného EÚ, ktorým je
nariadenie Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o súdnej právomoci a uznávaní a výkone
2.3

Ú. v. ES L 12, 2001, s. 1; Mim. vyd. 19/004, s. 42
Bližšie pozri rozsudok z 3. mája 2007, Color Drack (C-386/05, ECR 2007 s. I-3699)
ECLI:EU:C:2007:262
6 Bližšie pozri rozsudok z 13. júla 2006, Reisch Montage (C-103/05, ECR 2006 s. I-6827)
ECLI:EU:C:2006:471
4
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rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje
nariadenie (ES) č. 1347/2000 (ďalej len „nariadenie Brusel IIa“)7. I toto nariadenie v určitých
prípadoch umožňuje, aby sa navrhovateľ sám rozhodol, na ktorý súd podá návrh na začatie konania.
Je tomu tak v prípade konaní vo veciach rozvodu, rozluky alebo anulovania manželstva, kedy
samotné nariadenie Brusel IIa dovoľuje, aby si navrhovateľ vybral, na ktorý spomedzi súdov členských
štátov uvedených v čl. 3 ods. 1 podá návrh. Podporu téze o existencii priestoru pre forum shoping
v danej situácii dáva i rozhodovacia činnosť Súdneho dvora EÚ, keď skonštatoval, že ak majú obaja
manželia štátnu príslušnosť dvoch rovnakých členských štátov, bráni čl. 3 ods. 1 písm. b) nariadenia
Brusel IIa tomu, aby bola vylúčená právomoc súdov jedného z týchto členských štátov z dôvodu, že
navrhovateľa s týmto štátom nič iné nespája. Naopak, súdy členských štátov, ktorých štátnymi
príslušníkmi sú manželia, majú podľa tohto ustanovenia právomoc rozhodovať vo veci a títo manželia
si môžu vybrať súd členského štátu, ktorý bude rozhodovať vo veci.8
Ďalším prameňom medzinárodného práva súkromného EÚ, ktorý upravuje otázku
medzinárodnej právomoci je i nariadenie Rady (ES) č. 4/2009 z 18. decembra 2008 o právomoci,
rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti
(ďalej len „nariadenie o vyživovacej povinnosti“)9. I toto nariadenie patrí k „zástancom“ postupu
forum shopping o čom svedčí predovšetkým jeho čl. 3, ktorý právomoc formuluje alternatívne. Berúc
pri tom do úvahy filozofiu nariadenia, ako aj rozhodovaciu činnosť Súdneho dvora v oblasti, cieľom
výnimky týkajúcej sa noriem právomoci v oblasti vyživovacej povinnosti je poskytnúť osobitnú ochranu
oprávnenému na výživné, ktorý sa v takomto konaní považuje za slabšiu stranu. Z tohto hľadiska majú
normy právomoci stanovené nariadením o vyživovacej povinnosti zabezpečiť blízkosť medzi
oprávneným a príslušným súdom.10 Uvedené realizuje nariadenie o vyživovacej právomoci práve
cestou umožnenia výberu právomoci tak, ako to predvída čl. 3 nariadenia.
Z uvedených dvoch príkladov je zrejmé, že forum shopping v medzinárodnom práve
súkromnom EÚ nielenže existuje, ale v niektorých prípadoch je dokonca i podporovaným javom.
Avšak, nie je tomu tak vždy. V rámci medzinárodného práva súkromného EÚ možno nájsť i pramene,
ktoré forum shopping vnímajú rezervovane. Medzi takéto patrí napríklad i nariadenie Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (ďalej len „nariadenie
o insolvenčnom konaní“)11, ktoré, okrem iného, v preambule uvádza, že na riadne fungovanie
vnútorného trhu je nevyhnutné zabrániť podnetom, ktoré by strany viedli k tomu, aby majetok alebo
súdne konania prenášali z jedného členského štátu do druhého v snahe získať výhodnejšie právne
postavenie, čím sa poškodzuje kolektívny záujem veriteľov (taktizovanie pri výbere súdu, tzv. forum
shopping). I keď samotná dikcia preambuly k nariadeniu o insolvenčnom konaní forum shopping
nevylučuje (len zvýrazňuje, kedy - s akým motívom - by k jeho používaniu nemalo dôjsť), formulácia
kritérií pre založenie medzinárodnej právomoci (čl. 3 – 6 nariadenia o insolvenčnom konaní) priestor
pre forum shopping značne sťažujú.
UPLATNENIE FORUM SHOPPING V MEDZINÁRODNOM PRÁVE SÚKROMNOM EÚ
Azda najvýznamnejším účinkom uplatnenia postupu forum shopping je potvrdenie právomoci
jedného z viacerých súdov vybavených rovnakou mierou medzinárodnej právomoci. Inak povedané,
ak navrhovateľ podá návrh na jeden spomedzi súdov vybavených medzinárodnou právomocou, vo
veci bude spravidla konať a rozhodne tento súd. Ostatné súdy, ktoré nezačali konať ako prvé, sú
povinné spravidla konanie prerušiť, a to až do momentu kým sa nepotvrdí právomoc súdu, ktorý začal
konať ako prvý. Keď sa takáto právomoc potvrdí, každý iný súd odmietne vykonávať svoju právomoc
v prospech tohto súdu.12
3

Ú. v. EÚ L 338, 23. 12. 2003, s. 1 – 29
pozri rozsudok zo 16. júla 2009, Hadadi (C-168/08, ECR 2009 s. I-6871) ECLI:EU:C:2009:474
9 Ú. v. EÚ L 7, 10. 1. 2009, s. 1 – 79
10 Bližšie pozri rozsudok z 18. decembra 2014, Sanders a Huber (C-400/13 a C-408/13)
ECLI:EU:C:2014:2461
11 Ú. v. EÚ L 141, 5. 6. 2015, s. 19 – 72
12 Napr. čl. 29 nariadenia Brusel I rev, či čl. 19 nariadenia Brusel IIa
7
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S týmto úzko súvisí i ďalší fenomén objavujúci sa pri postupe forum shopping, ktorý nesie
pomenovanie „princíp torpéda“. Podstatou princípu torpéda je správanie sa osoby, ktorá odôvodnene
očakáva, že proti nej bude podaná žaloba (zamýšľaný žalovaný) v situácii, keď je možné podať návrh
na začatie konania na jeden spomedzi viacerých súdov vybavených medzinárodnou právomocou.
V tejto situácii nemožno vylúčiť, že zamýšľaný žalovaný bude mať i predstavu o tom, na ktorom súde
hodlá žalobca podať návrh na začatie konania. Pokiaľ by mu v danej situácii viac vyhovoval iný súd
(vybavený medzinárodnou právomocou), bude sa zamýšľaný žalovaný snažiť o to, aby návrh na
začatie konania podal skôr, na preň vyhovujúci súd. Takýmto podaním návrhu na začatie konania
eliminuje („torpéduje“) identické právo na výber súdu u druhého účastníka konania. Takéto pretekanie
sa je možné ponímať ako „vedľajší produkt“ forum shopping. Na druhej strane, niektoré pramene
medzinárodného práva súkromného EÚ sa snažia princíp torpéda eliminovať. Príkladom môže byť čl.
31 nariadenia Brusel I rev, ktorý značne oslabil priestor pre torpédo existujúci v predošlom nariadení
Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v
občianskych a obchodných veciach.13
V súvislosti s pozitívnym kompetenčným konfliktom, či neraz i priamo s forum shopping, je
vhodné poukázať i na ďalšiu, do značnej miery súvisiacu okolnosť, ktorou je forum non
conveniens. Doktrína forum non conveniens má pôvod v angloamerickom systéme. Umožňuje, aby
vnútroštátny súd odmietol výkon svojej právomoci z dôvodu, že iný súd v inom štáte, ktorý má takisto
právomoc konať, je objektívne vhodnejším súdom na konanie vo veci, teda súdom, pred ktorým je pre
záujmy všetkých účastníkov a pre spravodlivosť prejednanie sporu vhodnejšie.14 Spoločným pre
forum shopping a forum non conveniens je to, že pri oboch dochádza k potvrdeniu medzinárodnej
právomoci u jedného spomedzi viacerých súdov vybavených náležitou právomocou na rozhodnutie
vo veci. Odlišná je však cesta, ako sa to udeje. Na rozdiel od forum shopping, kde je aktivita na strane
navrhovateľa, pri forum non conveniens je aktivita na strane súdu. Konkrétne, ide o to, že ak je vec
podaná na súd, ktorý je síce vybavený náležitou právomocou, avšak súčasne je presvedčený o tom,
že existuje iný súd (taktiež vybavený potrebnou medzinárodnou právomocou), ktorý je vhodnejší na
vyriešenie veci samej, môže tento súd sám odmietnuť výkon svojej právomoci v prospech
vhodnejšieho súdu. Keďže uplatnenie uvedeného prichádza do úvahy i po tom, čo navrhovateľ
realizoval svoje právo výberu súdu (forum shopping), dochádza tak k akejsi negácii výberu súdu.
Preto je možné skonštatovať, že princíp forum non conveniens predstavuje limitáciu forum shopping
zo strany súdu, ktorý odmietne vykonávať svoju právomoc s ohľadom na skutočnosť, že je
presvedčený, že iný súd vybavený potrebnou medzinárodnou právomocou je na rozhodnutie
vhodnejší. Samozrejme forum non conveniens nemá slúžiť na to, aby sa súdy „zbavovali“ prípadov,
ktoré považujú za náročné, problematické, či málo zaujímavé. Cieľom je skôr to, aby vec prejednával
súd s užšou väzbou k prípadu a okolnostiam s ním súvisiacim.
Výslovná úprava forum non conveniens v medzinárodnom práve súkromnom EÚ sa objavuje
napríklad v nariadení Brusel IIa, konkrétne v jeho čl. 15, ktorý nesie pomenovanie „Postúpenie súdu,
ktorý je vhodnejšie umiestnený na prejednanie veci“. Naopak, trochu iná je situácia v prípade
nariadenia Brusel I rev, v ktorom sa obdobné ustanovenie neobjavuje. Tu treba dodať, že v procese
negociácie daného nariadenia bola požiadavka na identické ustanovenie ako je čl. 15 nariadenia
Brusel IIa, avšak táto sa nakoniec do textu nariadenia nedostala.15 A tak berúc do úvahy znenie čl.
33, čl. 34, ako aj bodu preambuly č. 2416 možno dospieť k záveru, že priestor pre forum non
conveniens v rámci nariadenia Brusel I rev je minimálny.

Ú. v. ES L 12, 2001, s. 1; Mim. vyd. 19/004, s. 42
Bližšie pozri napríklad rozsudok z roku 1986 House of Lords, Spiliada Maritime
Corporation/Cansulex Ltd, 1987, AC 460, najmä s. 476
15 CALSTER, G. VAN: European Private International Law. Second edition. Portland, Oregon: Hart
Publishing, 2016. s. 182.
16 Práve toto ustanovenie vyznieva zaujímavo vo svetle judikatúry Súdneho dvora, ktorý v prípade
Owusu [rozsudok z 1. marca 2005, Owusu (C-281/02, ECR 2005 p. I-1383) ECLI:EU:C:2005:120]
skonštatoval, že ... Bruselskému dohovoru ... odporuje, ak súd zmluvného štátu odmietne vykonať
svoju právomoc, ktorá mu vyplýva z článku 2 tohto Dohovoru, z dôvodu, že súd nezmluvného štátu
13
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ZÁVER - ÚVAHY DE LEGE FERENDA
Právo na forum shopping, ako napokon bolo preukázané vyššie, má stále svoje miesto v rámci
medzinárodného práva súkromného EÚ. Na druhej strane, novšie právne akty EÚ – pramene
medzinárodného práva súkromného EÚ - túto líniu ako keby opúšťali, čoho príkladom je nariadenie
o insolvenčnom konaní. Azda i preto sa v medzinárodnom práve súkromnom vytvára akási
„dvojkoľajnosť“ pri zakotvení práva na forum shopping. Kým väčšina nariadení ho pripúšťa, ďalšie ho
poníma ako negatívny jav (i keď pre úplnosť je potrebné dodať, že negatívnym javom bude len pri
aplikácii z konkrétnych dôvodov). Práve vzhľadom na uvedené vyvstáva otázka budúcnosti tohto
postupu, či taktiky v medzinárodnom práve súkromnom EÚ.
Hneď na úvod je však potrebné zdôrazniť, že rozdielny prístup v ponímaní forum shopping
nemôže byť cestou. V prvom rade je teda potrebný rovnaký prístup k forum shopping vo všetkých
nariadeniach. V tejto súvislosti nemusí byť problémom, ak nariadenie forum shopping neumožní.
Napokon za vytvorením priestoru pre forum shopping v medzinárodnom práve súkromnom EÚ je vždy
len úzka väzba k viacerým štátom a teda i súdom. Avšak problémom v tomto smere bude, ak rad
prameňov bude forum shoping považovať za súčasť autonómie vôle navrhovateľa – konkrétne
spočívajúcej v práve vybrať si súd, na ktorý podá návrh, kým druhá skupina prameňov bude forum
shopping výslovne odsudzovať ako nevhodnú taktiku. Riešením tohto, žiadalo by sa povedať
„schizofrenického“ postoja, preto môže byť buď eliminácia priestoru pre forum shopping ako takého,
alebo, naopak, eliminácia tých ustanovení, ktoré forum shopping stavajú do negatívnej roviny.
S uvedeným úzko súvisí i otázka, či teda forum shopping má vôbec miesto v rámci
medzinárodného práva súkromného EÚ, resp. jeho prameňoch postavených na právnom základe,
ktorým je čl. 81 Zmluvy o fungovaní EÚ (oblasť justičnej spolupráce v civilných veciach). Odpoveď je
potrebné hľadať v posúdení kompatibility forum shopping so základnými princípmi justičnej
spolupráce. Na tomto mieste je pozornosť venovaná predovšetkým súladu s princípom vzájomnej
dôvery. Tento princíp predstavuje ťažisko justičnej spolupráce v civilných veciach. Bez vzájomnej
dôvery by justičná spolupráca nemohla fungovať. Nevyhnutnosť vysokého stupňa vzájomnej dôvery
v rámci justičnej spolupráce (ako takej) opakovane zdôraznil i Súdny dvor.17 Nepochybne, i samotný
postup forum shopping možno ponímať ako výraz vzájomnej dôvery medzi členskými štátmi.
Napokon, ak by nebola medzi členskými štátmi vzájomná dôvera v súdnictvo, celkom iste by
nepriznávali navrhovateľovi možnosť vybrať si súd, na ktorý podá návrh. Práve preto akékoľvek
negovanie forum shopping, či spájanie ho automaticky s negatívnym úmyslom účastníka vybrať si
„ľahšiu cestu“ pre úspech v konaní možno chápať i ako negovanie princípu vzájomnej dôvery medzi
členskými štátmi. Inak povedané, ak neexistuje dôvera v to, že vec rovnako dôkladne posúdi súd
ktoréhokoľvek členského štátu (hoc vybraný cestou forum shopping), tak asi ťažko možno hovoriť
o vzájomnej dôvere medzi členskými štátmi. I preto je potrebné odmietnuť formulácie v podobnom
štýle, aký je možné vidieť pri nariadení o insolvenčnom konaní. A naopak, forum shopping, tam kde
je to možné vnímať ako snahu o čo najužšiu väzbu medzi štátom súdu a kauzou ako takou.
4

je súdom vhodnejším na konanie v predmetnom spore, aj keď neprichádza do úvahy súdna právomoc
iného zmluvného štátu alebo keď tento spor nemá žiadnu spojitosť s iným zmluvným štátom. Naproti
tomu v bode 24 preambuly k nariadeniu Brusel I rev sa uvádza, že pri zohľadňovaní riadneho výkonu
spravodlivosti by mal súd dotknutého členského štátu posúdiť všetky okolnosti veci, v ktorej koná.
Medzi tieto okolnosti by mohol patriť vzťah medzi skutkovými okolnosťami veci, účastníkmi a
dotknutým tretím štátom, štádium, do ktorého konanie v treťom štáte dospelo do času začatia konania
na súde členského štátu, ako aj otázku, či sa očakáva, že súd tretieho štátu vydá rozsudok v
primeranom čase. V rámci uvedeného posudzovania by sa mohla preskúmať aj otázka, či má súd
tretieho štátu výlučnú právomoc v danom prípade za okolností, za ktorých by mal výlučnú právomoc
súd členského štátu.
17
V tejto súvislosti pozri napríklad rozsudok z 29. januára 2013, Radu (C-396/11)
ECLI:EU:C:2013:39; rozsudok z 26. februára 2013, Melloni (C-399/11) ECLI:EU:C:2013:107;
rozsudok z 28. júna 2012, West (C-192/12 PPU, Publié au Recueil numérique) ECLI:EU:C:2012:404.
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EURÓPSKY EXEKUČNÝ TITUL PRE NESPORNÉ NÁROKY AKO
NÁSTROJ JUSTIČNEJ SPOLUPRÁCE V CIVILNÝCH VECIACH V
EURÓPSKEJ ÚNII
Lea Trnovszká
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Abstrakt: Jedným z cieľov Európskej únie je podpora justičnej spolupráce medzi jednotlivými
členskými štátmi, ktorá prispieva k riadnemu fungovaniu vnútorného trhu. Základným pilierom
justičnej spolupráce je zásada vzájomného uznávania súdnych a mimosúdnych rozhodnutí. Európsky
exekučný titul, ako jeden z nástrojov uľahčujúcich rýchle a účinné vymáhanie nesplatených
pohľadávok, predstavuje alternatívny spôsob výkonu cudzieho rozhodnutia k postupom existujúcim
vo vnútroštátnych právnych predpisoch. Predkladaný príspevok analyzuje niektoré aspekty
nariadenia o európskom exekučnom titule pre nesporné nároky optikou judikatúry Súdneho dvora
EÚ.
Kľúčové slová: justičná spolupráca v civilných veciach, európsky exekučný titul pre nesporné nároky,
výkon rozhodnutia, vzájomné uznávanie rozhodnutí
Abstract: One of the objectives of the European Union is to support judicial cooperation among the
Member States, which contributes to the proper functioning of the internal market. The basic pillar of
the judicial cooperation is the principle of mutual recognition of judicial and extrajudicial decisions.
European Enforcement Order as one of the instruments to facilitate the quick and efficient recovery
of unpaid debts represents an alternative way of enforcement of a foreign decision to the procedures
existing in national law. The present paper analyzes some aspects of the European Enforcement
Order for uncontested claims through the optics of ECJ case law.
Key words: judicial cooperation in civil matters, European Enforcement Order for uncontested claims,
enforcement of decision, mutual recognition of decisions
JUSTIČNÁ SPOLUPRÁCA V CIVILNÝCH VECIACH V EURÓPSKEJ ÚNII
Vzájomná dôvera členských štátov voči svojim súdom a právnym systémom predstavuje
základný pilier politiky Európskej únie v oblasti spravodlivosti. Európska únia sa neustále snaží
o posilňovanie vzájomnej dôvery a to cestou prijímania rozličných opatrení aj v oblasti justičnej
spolupráce. Európska komisia v Programe EÚ v oblasti spravodlivosti na rok 2020 – posilnenie
dôvery, mobility a rastu v Únii 1 konštatuje, že vzájomná dôvera medzi súdmi a štátnymi správami
napomáha vzájomnému uznávaniu a uplatňovaniu rozhodnutí a tým uľahčuje prístup k spravodlivosti
za rovnakých podmienok vo všetkých členských štátoch. Princíp vzájomnej dôvery potvrdil svojou
judikatúrou aj Súdny dvor Európskej únie, ktorý vo svojich rozsudkoch uvádza, že zjednodušenie
a zrýchlenie súdnej spolupráce prispieva k dosiahnutiu cieľa vytýčeného Úniou a to stať sa zónou
slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, založenou na vysokom stupni dôvery, ktorá má existovať medzi
členskými štátmi.2 Vzájomné uznávanie súdnych rozhodnutí v rámci EÚ pritom tvorí základný kameň
súdnej spolupráce tak vo veciach občianskych, obchodných, ako aj trestných. V súvislosti
1

Oznámenie Komisie – „Program EÚ v oblasti spravodlivosti na rok 2020 – posilnenie dôvery, mobility
a rastu v Únii “, COM(2014) 144.
2 Bližšie pozri napr. rozsudky ESD vo veci C-399/11 Stefano Melloni; vo veci C-396/11 Radu; či vo
veci C-192/12 West.
1
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s princípom vzájomnej dôvery, daným z úrovne Európskej únie, však zostáva otáznou jeho aplikácia
v reálnej praxi členských štátov. Systém justičnej spolupráce v civilných veciach v Európskej únii bol
vytvorený na základe potreby členských štátov dosiahnuť spoločný cieľ, ktorým bolo vytvorenie
priestoru vzájomného uznávania súdnych a mimosúdnych rozhodnutí a šírenie účinkov týchto
rozhodnutí v rámci celého európskeho priestoru.
Právny základ justičnej spolupráce v primárnom práve EÚ predstavuje tretia časť Zmluvy o
fungovaní EÚ s názvom Vnútorné politiky a činnosti Únie, konkrétne Hlava V – Priestor slobody,
bezpečnosti a spravodlivosti, kapitola 3 – Justičná spolupráca v občianskych veciach. V súvislosti s
justičnou spoluprácou v občianskych veciach bolo na pôde EÚ prijatých viacero nariadení, medzi
ktoré patrí najmä, okrem už spomenutého nariadenia Brusel I bis aj nariadenie Brusel IIa, nariadenie
o vyživovacej povinnosti , nariadenie o dedičstve , nariadenie o doručovaní , nariadenie o vykonávaní
dôkazov a tiež nariadenie, ktorým sa vytvára európsky exekučný titul pre nesporné nároky ,
nariadenie, ktorým sa ustanovuje konanie s nízkou hodnotou sporu a nariadenie, ktorým sa zavádza
európske konanie o platobnom rozkaze.
V súvislosti so zabezpečením voľného pohybu súdnych rozhodnutí v priestore EÚ do
popredia vystupujú najmä tri základné inštitúty, zavedené predchádzajúcimi nariadeniami, ktoré
predstavujú právne akty druhej generácie civilného procesu a to európsky platobný rozkaz, európsky
exekučný titul pre nesporné nároky a konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu. 3 Nariadenie,
ktorým sa zavádza európsky exekučný titul pre nesporné nároky, na rozdiel od zvyšných dvoch
inštitútov, nevytvára jednotný európsky proces, resp. nezjednocuje civilný proces medzi členskými
štátmi, iba stanovuje určité minimálne požiadavky, ktoré musí národný civilný proces splniť, aby mohlo
byť rozhodnutie osvedčené ako európsky exekučný titul pre nesporné nároky. 4
EURÓPSKY EXEKUČNÝ TITUL PRE NESPORNÉ NÁROKY
Európsky exekučný titul pre nesporné nároky bol zavedený Nariadením Európskeho
parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004 z 21. apríla 2004 (ďalej len ,,nariadenie“ alebo ,,nariadenie o
EET“). V čl.1 nariadenia je vymedzený jeho účel, ktorým je umožnenie voľného pohybu rozhodnutí,
súdnych zmierov a verejných listín, na základe stanovenia určitých minimálnych požiadaviek, vo
všetkých členských štátoch s tým, že v členskom štáte výkonu sa pred uznaním a výkonom nemusí
uskutočniť žiadne ďalšie konanie. Uvedený inštitút umožňuje vo všetkých členských štátoch voľný
pohyb, ako aj vykonateľnosť rozhodnutí, verejných listín a súdnych zmierov o nesporných nárokoch.
Cieľom nariadenia nie je harmonizácia právnych predpisov občianskeho práva procesného, ale
zrušenie všetkých osobitných konaní (ako v prípade § 67 ods. 3 zákona č. 97/1963 Zb.), ktoré často
zdĺhavo a zbytočne cudzie rozhodnutie preskúmavajú a potvrdzujú.5
Čo sa týka oblasti pôsobnosti, uvedené nariadenie sa v zmysle čl. 2 vzťahuje na občianske
a obchodné veci, bez ohľadu na povahu súdu alebo tribunálu. Predmetné nariadenie sa však
nevzťahuje na colné, daňové, či správne veci, zodpovednosť štátu za konanie alebo nečinnosť pri
výkone štátnej moci , rovnako sa neuplatňuje na osobný stav, právnu spôsobilosť fyzických osôb,
konkurz, otázky sociálneho zabezpečenia, či na rozhodcovské konanie. 6 Ako už bolo vyššie
2

Bližšie pozri Ďuriš, M.: Vstup Slovenskej republiky do Európskej únie a vymáhanie pohľadávok v
občianskych a obchodných veciach. In: Bratislavské právnické fórum 2013. Bratislava. s.1155-1162.
4 Odrážka (19) Preambuly nariadenia o EET: ,,Z tohto nariadenia nevyplýva povinnosť pre členské
štáty prispôsobiť svoju vnútroštátnu legislatívu tu stanoveným minimálnym procesným pravidlám.
Poskytuje stimul na ten účel, aby umožnilo účinnejšiu a rýchlejšiu vykonateľnosť rozhodnutí v iných
členských štátoch iba vtedy, ak sú splnené tieto minimálne pravidlá.“.
5 Slašťan, M.: Európsky exekučný titul. In: Obchodné právo, 10/2005, VI roč. EPOS, Bratislava, str.
42.
6 Vecná pôsobnosť nariadenia o EET sa prekrýva s vecnou pôsobnosťou Nariadenia Brusel I bis,
keďže v zmysle čl. 1 ods. 1,2 sa nariadenie Brusel I bis uplatňuje v občianskych a obchodných veciach
bez ohľadu na povahu súdu alebo tribunálu, neuplatňuje sa najmä na daňové, colné a správne veci
ani na zodpovednosť štátu za úkony a opomenutia pri výkone štátnej moci ani na osobný stav a
právnu spôsobilosť fyzických osôb, majetkové práva vyplývajúce z manželského zväzku alebo zo
3
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spomenuté, nariadenie sa vzťahuje na rozhodnutia, súdne zmiery a verejné listiny o nesporných
nárokoch, pričom v zmysle čl. 4 ods. 1 nariadenia sa pod pojmom rozhodnutie chápe akékoľvek
rozhodnutie, ktoré bolo vydané súdom alebo tribunálom členského štátu, bez ohľadu na jeho názov,
vrátane výnosu, príkazu, rozhodnutia alebo súdneho exekučného rozkazu ,ako aj rozhodnutie o
trovách alebo výdavkoch konania vydané súdnym úradníkom. Čl. 4 ods. 2 nariadenia zase vymedzuje
pojem nárok, ktorým rozumie nárok na výplatu určitej peňažnej sumy, ktorá sa stala splatnou alebo
ktorej dátum splatnosti je uvedený v rozhodnutí, súdnom zmieri alebo na verejnej listine. Keďže
nariadenie sa týka nesporných nárokov, musí samotný nárok spĺňať určité požiadavky, aby mohol byť
považovaný za nesporný. Takýmito požiadavkami sú napríklad, výslovný súhlas dlžníka s nárokom,
tým, že ho uznal alebo prostredníctvom zmieru, ktorý schválil súd alebo bol uzavretý pred súdom v
priebehu konania alebo voči takémuto nároku dlžník nikdy nevzniesol námietky v priebehu súdneho
konania v súlade s príslušnými procesnými požiadavkami podľa predpisov členského štátu pôvodu a
ďalšie.
Významným prínosom nariadenia je zrušenie doložky vykonateľnosti, resp. exeqaturu,
pričom v bode 9 preambuly je uvedené, že by takýto postup mal v porovnaní s nariadením Brusel I 7
poskytovať výhody v tom smere, že sa nevyžaduje schválenie zo strany súdu v druhom členskom
štáte a tiež omeškania a výdavky s tým spojené. Nariadenie v čl. 5 stanovuje, že rozhodnutie,
osvedčené v členskom štáte pôvodu ako európsky exekučný titul, sa uzná a vykoná v iných členských
štátoch bez potreby vyhlásenia o vykonateľnosti a tiež bez akejkoľvek možnosti podať proti jeho
uznaniu námietky. Zrušenie potreby uznania rozsudku alebo jeho vyhlásenia za vykonateľný dáva
veriteľom možnosť získať účinný a hlavne rýchly výkon rozsudku v cudzine bez nákladných a
zdĺhavých postupov súvisiacich so zapojením súdov v členskom štáte výkonu. Rozhodnutie o
nespornom nároku sa osvedčuje ako európsky exekučný titul na základe žiadosti podanej pôvodnému
súdu a súčasne za splnenia požiadaviek stanovených v čl. 6 ods. 1 nariadenia. 8
Osvedčenie o európskom exekučnom titule sa vydáva v zmysle nariadenia na osobitnom
vzorovom tlačive uvedenom v prílohe 1 nariadenia a vydáva sa v jazyku, v ktorom bolo vydané
samotné rozhodnutie, ktoré sa osvedčuje. Ako už bolo vyššie spomenuté, voči vydaniu osvedčenia
nie je možné podať odvolanie. Nariadenie však umožňuje opravu alebo stiahnutie osvedčenia v
prípadoch stanovených v čl. 10 ods. 1 písm. a), b) nariadenia. Nariadenie ďalej v kapitole IV upravuje
vykonávacie konanie, pričom stanovuje, že vykonávacie postupy sa riadia právnym poriadkom
členského štátu výkonu a tiež že rozhodnutie osvedčené ako európsky exekučný titul sa vykonáva za
rovnakých podmienok ako rozhodnutie vydané v členskom štáte výkonu. Zamietnutie výkonu

vzťahu, ktorý má podľa rozhodného práva porovnateľné účinky ako manželský zväzok, konkurzné
konania, konania týkajúce sa vyrovnania zadlžených obchodných spoločností alebo iných
právnických osôb a podobné konania, sociálne zabezpečenie, rozhodcovské konanie, vyživovaciu
povinnosť vyplývajúcu z rodinných vzťahov, príbuzenstva, manželstva alebo švagrovstva, dedenie zo
závetu a zo zákona vrátane vyživovacej povinnosti z dôvodu smrti.
7 Nariadenie Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone
rozsudkov v občianskych a obchodných veciach.
8 Článok 6 ods. 1 nariadenia:
,,a) rozhodnutie je vykonateľné v členskom štáte pôvodu;
b) rozhodnutie nemôže byť v rozpore s predpismi o súdnej právomoci, stanovenými v oddieloch 3, 6
kapitoly II nariadenia Brusel I bis;
c) súdne konanie v členskom štáte pôvodu musí spĺňať požiadavky stanovené v kapitole III tohto
nariadenia (Minimálne pravidlá pre konania o nesporných nárokoch), pričom nárok je nesporný jednak
v zmysle čl. 3 ods. 1 písm. b) - teda dlžník voči nemu nikdy nevzniesol námietky v súlade s príslušnými
procesnými požiadavkami podľa právnych predpisov členského štátu pôvodu; a jednak v zmysle čl. 3
ods. 1 písm. c) – pretože bol dlžník nečinný;
d) rozhodnutie bolo vydané v členskom štáte, v ktorom má dlžník bydlisko v zmysle čl. 62 nariadenia
Brusel I bis, v prípadoch, v ktorých je nárok nesporný v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) alebo c) a
týka sa zmluvy, ktorú uzavrela osoba ktorá je spotrebiteľ na účel, ktorý je možné považovať za
nepatriaci do výkonu jeho živnosti alebo profesie a dlžník je spotrebiteľ.“
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exekučného titulu je možné iba na základe dôvodov špecifikovaných v článku 21 nariadenia, pričom
v členskom štáte výkonu sa za žiadnych okolností nemôže skúmať vecná stránka rozhodnutia alebo
jeho osvedčenia o európskom exekučnom titule.
2.1

Porovnanie nariadenia o EET a nariadenia Brusel I
Prijatie nariadenia o EET bolo značným prínosom pre veriteľov, nakoľko získali prístup
k účinnému a rýchlemu výkonu rozhodnutí o nesporných nárokov v iných členských štátoch bez
zapojenia súdnictva členského štátu výkonu a rovnako bez nákladov a súvisiaceho možného
oneskorenia, na rozdiel od postupu súvisiaceho s doložkou vykonateľnosti (exequaturu) stanovenou
nariadením Brusel I.9 Okrem spomenutého významného rozdielu medzi týmito nariadeniami je ďalšou
odlišnosťou aj to, že nariadenie Brusel I sa aplikuje aj vo vzťahu k Dánsku, na základe dohody10,
pričom nariadenie o EET sa vo vzťahu k Dánsku neaplikuje.11 Rovnako je dôležité poznamenať, že
nariadenie o EET je možné použiť len v prípade nesporných nárokov, v zmysle čl. 3 ods. 1 nariadenia,
a na rozhodnutia doručené po podaní opravného prostriedku proti rozhodnutiam, súdnym zmierom
alebo verejným listinám, ktoré boli osvedčené ako európsky exekučný titul podľa čl. 3 ods. 2
nariadenia, pričom nariadenie Brusel I sa vzťahuje na všetky druhy nárokov, ktoré spadajú do jeho
vecnej pôsobnosti. V súvislosti s povahou nárokov sa nariadenie o EET v zmysle čl. 4 ods. 2 vzťahuje
na peňažné nároky, t.j. nároky na výplatu určitej peňažnej sumy, ktorá sa stala splatnou alebo ktorej
dátum splatnosti je uvedený v rozhodnutí, súdnom zmieri alebo na verejnej listine, zatiaľ čo
v nariadení Brusel I takéto obmedzenie povahy nárokov nie je a je možné ho aplikovať tak na
peňažné, ako aj nepeňažné nároky, či rozhodnutia deklaratórnej povahy. 12 V prípade nariadenia
o EET preskúmava splnenie podmienok stanovených nariadením štát pôvodu, pričom podľa
nariadenia Brusel I vykonáva prieskum okolností, ktoré by mohli viesť k neuznaniu rozhodnutia štát
výkonu. Okrem už spomenutých rozdielov medzi nariadeniami, je ďalšou odlišnosťou nemožnosť
uplatnenia námietok smerujúcich proti uznaniu rozhodnutia osvedčeného ako európsky exekučný
titul, v zmysle nariadenia o EET, zatiaľ čo podľa článkov 34, 35 nariadenia Brusel I je možné uplatniť
námietky proti uznaniu rozhodnutia. Zaujímavosťou je aj fakt, že nariadenie Brusel I je síce tiež možné
aplikovať aj na súdne zmiery, avšak len tie, ktoré boli schválené súdom 13, ale nariadenie o EET
definuje v článku 24 ods. 1 súdny zmier ako zmier týkajúci sa nároku v zmysle článku 4 odsek 2, ktorý
schválil súd alebo bol v priebehu konania uzavretý na súde a je vykonateľný v členskom štáte, v
ktorom bol schválený alebo uzavretý. Teda sa vzťahuje nie len na zmier schválený súdom, ale aj
zmier uzavretý v priebehu súdneho konania, ktorý nebol súdom schválený, ak národné právo štátu,
v ktorom sa zmier uzavrel, k jeho vykonateľnosti schválenie súdom nevyžaduje.14
Pri porovnávaní nariadenia o EET a nariadenia Brusel I, je potrebné vziať do úvahy skutočnosť,
že nariadenie o EET predstavuje alternatívu k nariadeniu Brusel I a je len na veriteľovom slobodnom
rozhodnutí, či požiada o vydanie osvedčenia o európskom exekučnom titule alebo zvolí systém

Článok 38 ods. 1 nariadenia Brusel I: ,,Rozsudok vydaný v členskom štáte a vykonateľný v tomto
štáte sa vykoná v inom členskom štáte, ak tam bol vyhlásený za vykonateľný na návrh
zainteresovaného účastníka.“.
10 Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Dánskym kráľovstvom o právomoci a o uznávaní a
výkone
rozsudkov
v
občianskych
a
obchodných
veciach
dostupná
online:
<http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/pdf/l_29920051116sk00620070.pdf>
11 Pozri dopad doložky opt-out vo vzťahu k Dánsku. Siman, M. – Slašťan, M.: Právo Európskej únie.
EUROIURIS – Európske právne centrum, Bratislava, 2012, str. 106.
12 Článok 32 nariadenia Brusel I: ,, Na účely tohto nariadenia „rozsudok“ znamená každé rozhodnutie
súdu alebo tribunálu členského štátu, bez ohľadu na jeho označenie, vrátane uznesenia, nariadenia,
rozhodnutia alebo exekučného príkazu, ako aj určenia trov alebo výdavkov súdnym úradníkom.“
13 Článok 58 nariadenia Brusel I.
14 Bureš, R., Drápal, L. a kol.: Občanský soudní řád II. Komentář. Praha: C.H. Beck 2009, str. 3120.
9
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uznávania a výkonu podľa nariadenia Brusel I, či iné nariadenie uľahčujúce vymáhanie nesplatených
pohľadávok.
Budúcnosť nariadenia o EET
V predchádzajúcich častiach príspevku sme sa venovali prínosom nariadenia o EET,
v súvislosti s justičnou spoluprácou v civilných veciach. Nariadenie o EET prinieslo mnohé výhody pre
veriteľov, ktoré zefektívnili cezhraničné vymáhanie pohľadávok, najmä tým, že sa odstránilo konanie
o vyhlásení vykonateľnosti rozhodnutia osvedčeného ako európsky exekučný titul. Veritelia tak mohli
rýchlejšie a účinnejšie postupovať pri výkone rozhodnutí o nesporných nárokoch. Popri už
spomenutých výhodách, resp. prínosoch nariadenia je však potrebné zohľadniť aj možné limity jeho
uplatňovania. Práve v súvislosti s rozsahom aplikácie nariadenia o EET je nutné spomenúť limitovaný
rozsah aplikácie nariadenia, keďže sa vzťahuje iba na rozhodnutia, súdne zmiery a verejné listiny o
peňažných nárokoch, ktoré sú nesporné, t.j. spĺňajú podmienky zakotvené v nariadení 15 a na
rozhodnutia doručené po podaní opravného prostriedku proti rozhodnutiam, súdnym zmierom alebo
verejným listinám, ktoré boli osvedčené ako európsky exekučný titul. Nariadenie je teda prakticky
využiteľné najmä v prípadoch, keď dlžník pohľadávku výslovne uzná alebo v konaní nebol aktívny,
teda pohľadávku nepoprel a tým došlo k jeho konkludentnému chovaniu.16 V ostatných prípadoch,
ktorých môže byť v praxi väčšina, kedy sa odporca voči uplatňovanému nároku aktívne bráni, zostáva
veriteľovi postup podľa nariadenia Brusel I bis.17
V súvislosti
s nariadením
o EET
sa
momentálne nezvažuje možnosť prepracovaného znenie, ako je to napríklad v prípade nariadenia
Brusel I. Prepracované znenie nariadenia Brusel I, teda nariadenie Brusel I bis 18, už tiež zrušilo
požiadavku exequatur, pričom v odrážke 29 preambuly je uvedené, že vzájomná dôvera vo výkon
súdnictva v Únii opodstatňuje zásadu, že rozsudky vydané v jednom z členských štátoch by sa mali
uznávať vo všetkých členských štátoch bez potreby osobitného konania. Cieľ urýchliť cezhraničné
súdne konania a obmedziť vynaložené náklady okrem toho opodstatňuje zrušenie vyhlásenia
vykonateľnosti rozsudku pred jeho výkonom v dožiadanom členskom štáte. V dôsledku toho by sa s
rozsudkom vydaným súdom v členskom štáte malo nakladať tak, ako keby bol tento rozsudok vydaný
v dožiadanom členskom štáte. V dôsledku prepracovania znenia nariadenia Brusel I sa konanie o
vyhlásenie vykonateľnosti úplne zrušilo. Pri zohľadnení uvedených limitov uplatňovania nariadenia
o EET a v súvislosti s ,,odpadnutím“ jeho najväčšieho prínosu, t.j. zrušenie konania o vyhlásenie
vykonateľnosti, vyvstáva otázka ohľadom budúcnosti uplatňovania nariadenia o EET. Keďže už aj
nariadenie Brusel I bis umožňuje výkon rozhodnutia bez nutnosti konania o vyhlásenie
vykonateľnosti, akú majú mať veritelia motiváciu pre vymáhanie svojich pohľadávok cestou nariadenia
o EET?
2.2

Článok 3 ods. 1 nariadenia: ,, Nárok sa považuje za nesporný, ak:
a) s ním dlžník výslovne súhlasil tým že ho uznal alebo tak urobil prostredníctvom zmieru, ktorý
schválil súd alebo bol uzavretý pred súdom v priebehu konania, alebo
b) dlžník voči nemu nikdy nevzniesol námietky v priebehu súdneho konania v súlade s príslušnými
procesnými požiadavkami podľa právnych predpisov členského štátu pôvodu, alebo
c) dlžník sa nezúčastnil na súdnom pojednávaní alebo nebol na takom pojednávaní zastúpený potom,
ako najskôr v priebehu súdneho konania vzniesol námietky proti nároku, za predpokladu, že sa takéto
konanie dlžníka podľa právnych predpisov členského štátu pôvodu rovná tichému uznaniu nároku
alebo skutočností, ktoré tvrdí veriteľ, alebo
d) dlžník ho výslovne uznal vo verejnej listine.“.
16 Bližšie pozri Brodec, J.: Evropský exekuční titul a Evropský platební rozkaz. In: Právník, 2005, č. 9,
s. 1027.
17 Bližšie pozri Burdová, K., Vozáryová, M.: Zmeny v uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a
obchodných veciach podľa prapracovaného Nariadenia Brusel 1. In: Acta Facultatis Iuridicae
Universitatis Comenianae. Roč. 32, č. 2 (2013), s. 7-20.
18 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 2012 o právomoci
a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (prepracované znenie)
15

186

Napriek skutočnosti, že nariadenie o EET má limitovaný rozsah aplikácie najmä na peňažné,
nesporné nároky a jeho výhoda spočívajúca v postupe s doložkou vykonateľnosti je už zakotvená aj
v nariadení Brusel I bis, je možné nájsť určité výhody pre veriteľov plynúce z využitia postupu podľa
nariadenia o EET. V prvom rade je nutné spomenúť, že v zmysle článku 5 nariadenia o EET nie je
možné podať žiadne námietky proti uznaniu rozhodnutia osvedčeného ako európsky exekučný titul.
Článok 10 ods. 4 nariadenia o EET tiež uvádza, že voči vydaniu osvedčenia o európskom exekučnom
titule v zásade nie je možné odvolanie. Ako sa teda môže dlžník brániť? V zmysle nariadenia o EET
má dlžník v prípade vydania európskeho exekučného titulu viacero možností postupu. V členskom
štáte pôvodu, teda v ktorom bolo vydané rozhodnutie, môže dlžník v prípade, ak európsky exekučný
titul obsahuje vecnú chybu požiadať o opravu osvedčenia19, ak bol európsky exekučný titul udelený
porušením požiadaviek uvedených v nariadení môže požiadať o stiahnutie osvedčenia20, ďalej
v prípade, ak rozhodnutie prestalo byť vykonateľné alebo jeho vykonateľnosť bola pozastavená alebo
obmedzená, môže dlžník požiadať o osvedčenie nevykonateľnosti rozhodnutia alebo jeho
obmedzenej vykonateľnosti21, dlžník tiež môže napadnúť rozhodnutie vo veci v súlade
s vnútroštátnym procesným právom členského štátu, v ktorom bolo rozhodnutie vydané,22 vo
výnimočných prípadoch môže dlžník požiadať o osobitné preskúmanie rozhodnutia pred príslušným
súdom členského štátu, v ktorom bolo rozhodnutie vydané za okolností presne stanovených
v nariadení o EET.23 V členskom štáte výkonu má dlžník tiež určité možnosti postupu ako sa brániť
voči rozhodnutiu, aj keď v zmysle článku 21 ods. 2 nariadenia o EET sa za žiadnych okolností v
členskom štáte výkonu nemôže skúmať vecná stránka rozhodnutia alebo jeho osvedčenia o
európskom exekučnom titule. Dlžník má možnosť požiadať o zamietnutie výkonu rozhodnutia len
z dôvodov presne špecifikovaných v nariadení o EET24 a môže tiež požiadať o prerušenie alebo

Článok 10 ods. 1 písm. a) nariadenia o EET: ,, Osvedčenie o európskom exekučnom titule musí
byť na žiadosť pôvodného súdu opravené, ak je v dôsledku vecnej chyby rozpor medzi rozhodnutím
a osvedčením.“.
20 Článok 10 ods. 1 písm. b) nariadenia o EET: ,, Osvedčenie o európskom exekučnom titule musí
byť na žiadosť pôvodného súdu stiahnuté, ak je evidentné, že bolo nesprávne udelené, so zreteľom
na požiadavky stanovené v tomto nariadení.“.
21 Článok 6 ods. 2 nariadenia o EET: ,, Ak rozhodnutie osvedčené ako európsky exekučný titul
prestalo byť vykonateľné alebo jeho vykonateľnosť bola pozastavená alebo obmedzená, na základe
žiadosti predloženej v ľubovoľnom čase pôvodnému súdu sa vydáva osvedčenie o nevykonateľnosti
alebo obmedzenej vykonateľnosti na vzorovom tlačive uvedenom v prílohe IV.“.
22 Ak je napadnutie neúspešné a rozhodnutie o námietke je vykonateľné, žiadateľ môže získať
náhradné osvedčenie s použitím vzorového tlačiva v prílohe V v zmysle článku 6 ods. 3 nariadenia o
EET.
23 Článok 19 ods. 1 nariadenia o EET: ,,S odvolaním sa na články 13 až 18, môže byť rozhodnutie
osvedčené ako európsky exekučný titul iba vtedy, ak je dlžník podľa právnych predpisov členského
štátu pôvodu oprávnený požiadať o preskúmanie rozhodnutia, v prípade že:
a) i) dokument o začatí konania alebo rovnocenný dokument, prípadne predvolanie na súdne
pojednávanie boli doručené jedným zo spôsobov stanovených v článku 14; a
ii) doručenie sa bez zavinenia na jeho strane neuskutočnilo v dostatočnom predstihu, aby mohol
pripraviť svoju obhajobu; alebo
b) dlžníkovi zabránila vo vznesení námietky voči nároku vyššia moc alebo výnimočné okolnosti bez
zavinenia na jeho strane, za predpokladu, že v oboch prípadoch koná bez zbytočných prieťahov.“
24 Článok 21 ods. 1 nariadenia o EET: ,,Príslušný súd v členskom štáte výkonu na žiadosť dlžníka
výkon zamietne, ak je rozhodnutie osvedčené ako európsky exekučný titul nezlučiteľné s predošlým
rozhodnutím vydaným v ktoromkoľvek členskom štáte alebo v tretej krajine, za predpokladu, že:
a) predošlé rozhodnutie sa týkalo toho istého predmetu sporu medzi tými istými stranami; a
b) predošlé rozhodnutie bolo vydané v členskom štáte výkonu alebo spĺňa podmienky potrebné pre
jeho uznanie v členskom štáte výkonu; a
c) nezlučiteľnosť nebola a nemohla byť vznesená ako námietka v súdnom konaní v členskom štáte
pôvodu.“.
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obmedzenie výkonu rozhodnutia za určitých okolností.25 Na rozdiel od nariadenia o EET umožňuje
nariadenie Brusel I bis preskúmanie podmienok uznania cudzieho rozhodnutia, ako aj možnosť
zamietnutia uznania rozsudku. Možnosť zamietnutia uznania je upravená v článku 45 nariadenia
Brusel I bis, pričom zakotvuje viaceré dôvody pre zamietnutie uznania rozsudku.26 V súvislosti
s obranou dlžníka je potrebné spomenúť aj článok 46 nariadenia Brusel I bis, ktorý umožňuje
zamietnutie výkonu rozsudku.27
ZÁVER
Nariadenie o EET je možné určite pokladať za prínos v oblasti justičnej spolupráci v civilných
veciach, ktorá je nevyhnutným predpokladom pre dobré fungovanie vnútorného trhu. Nariadenie
prispelo k rýchlejšiemu a účinnejšiemu vymáhaniu cezhraničných pohľadávok, čím výrazným
spôsobom posilnilo postavenie veriteľov. Najväčším prínosom nariadenia o EET, v porovnaní
s nariadením Brusel I, bolo najmä odstránenie konania o vyhlásenie vykonateľnosti. Napriek tomu, že
toto konanie bolo už aj nariadením Brusel I bis odstránené, sme toho názoru, že naradenie o EET je
stále vhodnou alternatívou pre veriteľov, nakoľko nariadenie neumožňuje podať žiadne námietky voči
rozhodnutiu, ktoré bolo v členskom štáte pôvodu osvedčené ako európsky exekučný titul. Navyše
v súvislosti s umožnením čo najrýchlejšieho a najefektívnejšieho vymáhania pohľadávok je pre
veriteľov len prínosom, ak majú možnosť zvoliť si postup z viacerých možných alternatív podľa svojho
uváženia. Sme preto toho názoru, že nariadenie o EET zastáva oprávnene miesto medzi nástrojmi
justičnej spolupráce v civilných veciach.
3

Použitá literatúra:
LYSINA, P., ĎURIŠ, M., HAŤAPKA, M. a kol.: Medzinárodné právo súkromné. 2. vyd. Bratislava:
C. H. Beck, 2016. 544 s. ISBN 978-80-89603-43-5.
PAUKNEROVÁ, M.: Evropské mezinárodní právo soukromé. 2. vyd. Praha: C.H.Beck, 2013. 336 s.
ISBN 978-80-7400-504-6.
SIMAN, M., SLAŠŤAN, M.: Právo Európskej únie. EUROIURIS – Európske právne centrum,
Bratislava, 2012, 1231 s. ISBN: 9788089406128.
BUREŠ, R., DRAPÁL, L. a kol.: Občanský soudní řád II. Komentář. Praha: C.H. Beck 2009, 2500 s.
ISBN: 9788074001079.

Článok 23 nariadenia o EET: ,, Ak dlžník vzniesol námietku voči rozhodnutiu osvedčenému ako
európsky exekučný titul, vrátane žiadosti o preskúmanie v zmysle článku 19, alebo požiadal o opravu
alebo stiahnutie osvedčenia o európskom exekučnom titule v súlade s článkom 10, príslušný súd
alebo orgán v členskom štáte výkonu môže na žiadosť dlžníka:
a) obmedziť vykonávacie konanie na ochranné opatrenia; alebo
b) podmieniť výkon poskytnutím takej záruky, akú stanoví; alebo
c) za výnimočných okolností vykonávacie konanie prerušiť.“.
26 Článok 45 nariadenia Brusel I bis: ,,Uznanie rozsudku sa na návrh zainteresovaného účastníka
zamietne: a) ak je uznanie v zjavnom rozpore s verejným poriadkom (ordre public) dožiadaného
členského štátu; b) v prípade, že bol rozsudok vydaný bez účasti žalovaného v konaní, ak sa mu
nedoručila písomnosť, ktorou sa začalo konanie, alebo rovnocenná písomnosť v dostatočnom čase a
takým spôsobom, aby si mohol zabezpečiť obhajobu, okrem prípadu, že žalovaný opomenul začať
konanie, ktorým by napadol rozsudok, keď tak mohol urobiť; 20.12.2012 Úradný vestník Európskej
únie L 351/15 SK c) ak je rozsudok nezlučiteľný s rozsudkom vydaným medzi rovnakými účastníkmi
v dožiadanom členskom štáte; d) ak je rozsudok nezlučiteľný so skorším rozsudkom vydaným v inom
členskom štáte alebo v treťom štáte v rovnakej veci a medzi rovnakými účastníkmi za predpokladu,
že skorší rozsudok spĺňa podmienky na jeho uznanie v dožiadanom členskom štáte, alebo e) ak je
rozsudok v rozpore s: i) oddielmi 3, 4 alebo 5 kapitoly II, ak bol žalovaným poistník, poistený,
oprávnený z poistenia alebo poškodený, spotrebiteľ alebo zamestnanec, alebo ii) oddielom 6 kapitoly
II.“.
27 Článok 46 nariadenia Brusel I bis: ,,Výkon rozsudku sa na návrh osoby, proti ktorej sa žiada o
výkon, zamietne, ak sa preukáže existencia niektorého z dôvodov uvedených v článku 45.“.
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PRIAMA ÚČASŤ NA NEPRIATEĽSTVE A MEDZINÁRODNÉ
HUMANITÁRNE PRÁVO
Daniel Bednár
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Článok sa zaoberá inštitútom medzinárodného práva ozbrojených konfliktov-Priama účasť
na nepriateľstve v súvislosti s pôsobením občanov SR v povstaleckých formáciách na Ukrajine. Účasť
občanov SR v tomto konflikte bola dôvodom na zakotvenie novej skutkovej podstaty do TZ (par.
419a). Príspevok zároveň poukazuje na rozdiel medzi účasťou cudzincov vo vnútroštátnom
ozbrojenom konflikte a výkonom žoldnierstva.
Kľúčové slová: ozbrojený konflikt, občania SR, medzinárodné humanitárne právo, povstalci,
žoldnieri, trestný zákon.
Abstract: The article deals with the Institute of International Law of Armed Conflict-direct participation
in hostilities in relation to the operation of Slovak citizens in rebel formations on the territory of
Ukraine.Participation of Slovak citizens in this conflict was the reason for the introduction of a new
crime to the Criminal Code (par. 419a). The paper also highlights the difference between the
participation of foreigners in the internal armed conflict and actions of mercenaries.
Key words: armed conflict, slovak citizens, international humanitarian law, rebels, mercenaries,
criminal code.
ÚVOD
Z hľadiska terminológie je pojem „priama účasť na nepriateľstve“ (direct participation in
hostilities) používaný nielen normami medzinárodného humanitárneho práva, ale konzistentne aj
Medzinárodným výborom Červeného kríža (ďalej len „MVČK“) a medzinárodnoprávnou náukou.
Podobne ako je tomu v prípade organizovaných ozbrojených skupín ani pojem „priama účasť na
nepriateľstve“ nie je medzinárodným humanitárnym právom definovaný, a to napriek tomu, že s jeho
rôznymi slovnými variáciami pracuje viacero medzinárodných zmlúv s univerzálnou platnosťou. Z
dôvodu, že správne obsahové vymedzenie tohto pojmu je pre dôslednú aplikáciu niektorých zásad
medzinárodného humanitárneho práva v mnohých aspektoch priam kruciálne, vydal v roku 2009
MVČK tzv. Výkladovú smernicu k pojmu priamej účasti na nepriateľstve podľa
medzinárodného humanitárneho práva, ktorá si za ambiciózny cieľ stanovila interpretáciu pojmu
priamej účasti na nepriateľstve zjednotiť.1 Výkladová smernica stanovila tri kritériá, ktorých
kumulatívne splnenie má za následok, že konanie tej-ktorej osoby bude posúdené ako priama účasť
na nepriateľstve: (i) konanie musí byť spôsobilé mať nepriaznivý vplyv na vojenské ciele alebo,
alternatívne, byť spôsobilé spôsobiť smrť alebo zranenie osoby, respektíve zničenie objektu,
chráneného pred priamym útokom, (ii) musí existovať príčinná súvislosť medzi konaním osoby a
ujmou, t. j. ujma je spôsobilá byť spôsobená takýmto konaním alebo koordinovanou vojenskou akciou,
ktorej nedielnou súčasťou je takéto konanie a (iii) konanie osoby je špecificky motivované spôsobením
ujmy (v požadovanej intenzite) druhej strane za účelom podpory vlastnej strany. Vychádzajúc zo
záverov uvedeného dokumentu možno za priamu účasť na nepriateľstve považovať „konanie alebo
účasť na vojenskej operácii, ktorej nedielnou súčasťou je takéto konanie, a ktoré v súvislosti
s nepriateľstvom priamo spôsobuje ujmu vojenským cieľom protistrany alebo chráneným
1

Napr. spoločný čl. 3 k Ženevským dohovorom na ochranu obetí vojny z 12. augusta 1949 (Vyhláška
ministra zahraničných vecí č. 65/1954 Zb.), čl. 51 ods. 3 Protokolu I alebo čl. 13 ods. 3 Protokolu II.
Slovné variácie zahŕňajú spojenia „priama účasť“ a „aktívna účasť“ (na nepriateľstve).
1
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osobám a objektom“.2 Podobne priamu účasť na nepriateľstve upravuje komentár k Protokolu I,
podľa ktorého sa ňou rozumie konanie (acts of war), ktoré svojou povahou a účelom môže
pravdepodobne spôsobiť ujmu personálu a vybaveniu ozbrojených síl nepriateľa. Štúdia MVČK
zaoberajúca sa obyčajovou úpravou medzinárodného humanitárneho práva zároveň poskytuje
príklady konaní (civilných osôb), ktoré vojenské manuály niektorých štátov spájajú s priamou účasťou
na nepriateľstve: použitie zbrane alebo iných prostriedkov za účelom páchania násilnej činnosti voči
ľudskej alebo materiálnej súčasti ozbrojených síl alebo vykonávanie dozornej a strážnej činnosti,
spravodajskej činnosti alebo kuriérskej činnosti v prospech strany v ozbrojenom konflikte.
V dôsledku absentujúceho normatívneho (zmluvného) vymedzenia nie je medzinárodná prax v
tomto smere úplne jednotná. Snahy MVČK o zjednotenie znakov, na základe ktorých možno
konkrétne konanie osoby vyhodnotiť ako exces spôsobujúci stratu právnej ochrany civilného
obyvateľstva pred priamymi následkami nepriateľstva, sú z pohľadu humanizácie ozbrojených
konfliktov celkom prirodzené. Reštriktívny pohľad nestranného MVČK však často naráža na
extenzívnejší výklad štátov, pre ktoré sú takto stanovené hranice aktívnej účasti na nepriateľstve a
premenlivá povaha aktivít konkrétnych civilných osôb - pri ktorých sa zákaz priameho útoku periodicky
premieňa na možnosť ich neutralizácie (zneškodnenia) ako legitímneho vojenského cieľa a naopak poňaté príliš úzko, sťažujúc realizovanie zvolenej taktiky vedenia bojových operácii s cieľom
eliminácie nepriateľa. Výsledkom nejednotnosti týchto pohľadov je absencia dostatočného ustálenia
sa v obsahovom vymedzení definičných znakov „priamej účasti na nepriateľstve“ v rozsahu, ktorý by
im umožňoval priradiť označenie obyčajové.3 V nedávnom období bol navyše vedou medzinárodného
(humanitárneho) práva všeobecne akceptovaný pohľad na totožnosť významu slovných spojení
„priama účasť“ a „aktívna účasť“ na nepriateľstve sčasti spochybnený Medzinárodným trestným
súdom. Ten v prípade Lubanga uviedol, že uvedené pojmy sú významovo rozdielne, pričom, napriek
tomu, že neposkytol definíciu žiadneho z nich, považoval v podstate za nepochybné, že v
podmienkach Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu4 možno aktívnou účasťou na
nepriateľstve zastrešiť širší okruh činností ako je tomu u priamej účasti. Priama účasť na nepriateľstve,
ktorá by sa podľa názoru Súdu mala prejavovať skutočnou bojovou účasťou v „prvej línií“, by tak z
pohľadu povahy aktivít vykonávaných v prospech niektorej z bojujúcich strán mala pravdepodobne
predstavovať podmnožinu väčšej skupiny činností, ktoré sú označované súhrnným označením ako
„aktívna účasť na nepriateľstve“.5 V súčasnosti ťažko predpovedať do akej miery môže uvedený
právny názor súdneho orgánu operujúceho na poli medzinárodného trestného práva ovplyvniť výklad
oboch pojmov dlhé desaťročia spojených s úpravou práva ozbrojeného konfliktu.

SVAČEK, O. K objasňování pojmu „pŕímá účast na nepŕátelských akcích“. In: Mezinárodní
humanitárni právo - 60. výročí ženevských úmluv z roku 1949. AUC Iuridica. 2009, 4. Praha:
Univerzita Karlova v Praze - Nakladatelství Karolinum, 2010, s. 166.
3 Pre úplnosť možno dodať, že Protokol I (čl. 50 ods. 1) ustanovuje pravidlo aplikovateľné pre
prostredie medzinárodného ozbrojeného konfliktu, podľa ktorého v prípade pochybnosti, či osoba je
civilnou osobou alebo nie, bude taká osoba považovaná za civilnú osobu. Pokiaľ teda konkrétne
konanie osoby nebude môcť byť dostatočne opodstatnene kvalifikované ako priama účasť na
nepriateľstve, naďalej si podľa noriem medzinárodného humanitárneho práva zachováva svoje
chránené postavenie. S týmto postavením už logicky ťažko spájať prípadný postih za „aktívne
podieľanie sa na bojovej činnosti organizovanej ozbrojenej skupiny“. V prostredí vnútroštátneho
ozbrojeného konfliktu takéto pravidlo de iure neexistuje. Pozri HENCKAERTS, J.-M. - DOSWALDBECK, L. Customary International Humanitarian Law. Vol. 1: Rules, s. 24.
4 Konkrétne pre účely skutkovej podstaty čl. 8 ods. 2 písm. e) bod vii., podľa ktorej sa za vojnový
zločin považuje aj odvod alebo verbovanie detí mladších ako pätnásť rokov do ozbrojených síl alebo
skupín a ich využívanie na aktívnu účasť na nepriateľských akciách.
5Pozri bližšie ICC: The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo. Judgment (Trial Chamber I), ICC01/04-01/06, 14 March 2012, bod 621. an.
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UKRAJINSKÝ KONFLIKT
Situáciu na východe Ukrajiny označil už v roku 2014 Medzinárodný výbor Červeného kríža ako
"ne-medzinárodný ozbrojený konflikt",6 ktorý je definovaný ako „ozbrojený konflikt, ktorý nemá
medzinárodný charakter a ktorý vznikne na území niektorej z Vysokých zmluvných strán.“7 Posun vo
vnímaní tohto konfliktu však priniesol rok 2016, kedy sa situácie na Ukrajine dotkol aj Medzinárodný
trestný súd. Úrad štátneho zástupcu vo svojej správe zo 14. novembra 20168 konštatoval, že „Z
dostupných informácií vyplýva, že situácia na území Krymu a Sevastopola predstavuje medzinárodný
ozbrojený konflikt medzi Ukrajinou a Ruskou federáciou. Tento medzinárodná ozbrojený konflikt začal
najneskôr 26. februára, kedy Ruská federácia nasadila členov svojich ozbrojených síl, aby získali
kontrolu nad časťou územia Ukrajiny bez súhlasu ukrajinskej vlády ... Na účely Rímskeho štatútu
ozbrojený konflikt môže mať medzinárodný charakter, ak jeden alebo viac štátov čiastočne alebo
úplne zaberá územie iného štátu, bez ohľadu na to, či sa táto okupácia stretla s ozbrojeným
odporom.“9 Z dôvodu nepreukázania tzv. „overall control“ (v zmysle testu MSD v prípade Nicaragua
v. USA) orgánov Ruskej federácie nad povstaleckými jednotkami na východe Ukrajiny je konflikt
možné charakterizovať len ako ne-medzinárodný ozbrojený konflikt na ktorý sa vzťahuje Dodatkový
Protokol II. z r .1977. Ide o ozbrojený konflikt vysokej intenzity a teda prekračuje horizont aplikácie len
spoločného čl. 3 k Ženevským dohovorom na ochranu obetí vojny z 12. augusta 1949.
2

PRIAMA ÚČASŤ V UKRAJINSKOM KONFLIKTE (ŽOLDNIERI A KONTRAKTORI)
Priamej účasti na nepriateľstve sa v ukrajinskom konflikte dopúšťajú osoby, ktoré nie sú
súčasťou regulérních ozbrojených síl a nepoživajú imunity kombatantov. Ide o civilné osoby,
žoldnierov, popr. príslušníkov súkromných bezpečnostních a vojenských společnosti. Ženevské
konvencie postavenie týchto osôb pôvodne neupravovali. K právnemu vymedzeniu postavenia
žoldnierov došlo až pod vplyvom veľkého rozšírenia a diskreditácie žoldnierstva v období bojov za
národné oslobodenie, resp. bojov proti nemu.10 Udialo sa tak Dodatkovým protokolom k Ženevským
konvenciám z 12. augusta 1949 o ochrane obetí medzinárodných ozbrojených konfliktov (Protokol I),
prijatom 8. júna 1977 v Ženeve (oznámenie č. 168/1991 Zb.). Na diplomatickej konferencii najmä
rozvojové štáty presadzovali celosvetový zákaz žoldnierstva. 11 Žoldnieri sa vymykajú tradičným
kategóriám osôb vylúčených z ochrany humanitárneho práva, pretože ich vyčlenenie nijak nesúvisí
2.1

6

ICRC: Ukraine: ICRC calls on all sides to respect international humanitarian law, 23. 07. 2014, News
Release 14/125; dostupné na: https://www.icrc.org/eng/resources/documents/news-release/2014/0723-ukraine-kiev-call-respect-ihl-repatriate-bodies-malaysian-airlines.htm
7 Ženevské dohovory, 1949, spoločný čl. 3
8 Report on Preliminary Examination Activities 2016
9 „„the information available suggests that the situation within the territory of Crimea and Sevastopol
amounts to an international armed conflict between Ukraine and the Russian Federation. This
international armed conflict began at the latest on 26 February when the Russian Federation deployed
members of its armed forces to gain control over parts of the Ukrainian territory without the consent
of the Ukrainian Government. The law of international armed conflict would continue to apply after 18
March 2014 to the extent that the situation within the territory of Crimea and Sevastopol factually
amounts to an on-going state of occupation. A determination of whether or not the initial intervention
which led to the occupation is considered lawful or not is not required. For purposes of the Rome
Statute an armed conflict may be international in nature if one or more States partially or totally
occupies the territory of another State, whether or not the occupation meets with armed resistance.“
Tamtiež, s. 35-36, dostupné na: https://www.icc-cpi.int/iccdocs/otp/161114-otp-rep-PE_ENG.pdf,
stránka navštívená dňa 17.11.2016
10 ONDŘEJ, J. – ŠTURMA, P. – BÍLKOVÁ, V. – JÍLEK, D. a kolektiv. Mezinárodní humanitárni právo.
Praha: C. H. Beck, 2010, s. 158.
11 DETTER, Ingrid. The Law of War. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2000, s. 147.

193

so zásadou rozlišovania.12 Podľa článku 47 ods. 1 Protokolu I žoldnieri nemajú právo na postavenie
príslušníkov ozbrojených síl (kombatantov) alebo vojnových zajatcov.13 Konštitutívne prvky definície
žoldniera podľa článku 47 ods. 2 Protokolu I musia byť naplnené kumulatívne, čoho dôsledkom je, že
vymedzenie tohto pojmu je veľmi reštriktívne a je možné jeho obchádzanie (najmä pri kategórii
„motivácia osobným ziskom“). Rozšírenú definíciu pojmu žoldnier obsahuje článok 1 ods. 1 a 2
Medzinárodného dohovoru proti verbovaniu, využívaniu, financovaniu a výcviku žoldnierov, ktorý
pamätá aj na osoby, ktoré sú špeciálne najaté na vykonávanie násilných činov zameraných na
zvrhnutie vlády alebo iné ohrozenie ústavného poriadku štátu alebo jeho územnej celistvosti. Dohovor
obsahuje záväzky kriminalizovať konania súvisiace s organizáciou a využívaním žoldnierov. Dohovor
je skôr nástrojom medzinárodného trestného práva (napr. mlčí o typoch ozbrojených konfliktov,
v ktorých sa môžu žoldnieri vyskytovať, a tým sa prezumuje, že sa vzťahuje na medzinárodné
ozbrojené konflikty aj na ozbrojené konflikty nemedzinárodného charakteru). V Článku 12 je
obsiahnutá zásada aut dedere aut iudicare a tým sa značne odlišuje od noriem medzinárodného
humanitárneho práva, z ktorého len recipoval definíciu žoldnierstva (Článok 47 Dodatkového
protokolu I). Keďže predmetný dohovor dosiaľ ratifikovalo len 33 štátov, je pomerne odvážne ho
nazývať „univerzálnym nástrojom“ potlačovania žoldnierstva. Reakciou na časté štátne prevraty
v Afrike, uskutočňované za použitia žoldnierov, bol prijatý aj regionálny Dohovor na odstránenie
žoldnierstva v Afrike v Libreville 3. júla 1977. Dohovor recipoval definície žoldnierstva z vyššie
uvedených právnych nástrojov. Slovenská republika nie je zmluvnou stranou Dohovoru proti
verbovaniu, využívaniu, financovaniu a výcviku žoldnierov a nemá ani právnu úpravu, ktorá by
konania súvisiace so žoldnierstvom kriminalizovala. Trestným zákonom je postihovaná len služba
v cudzom vojsku (§ 392 zákona č. 300/2005 Z. z.), ktorá sa netýka pôsobenia v žoldnierskych
zoskupeniach ani v neuznaných povstaleckých skupinách, čo sa v súvislosti s recentným konfliktom
na Ukrajine (v ktorom sa zúčastňujú bez povolenia aj občania Slovenskej republiky) javil ako
nedostatok domácej právnej úpravy.
2.1.1 POSTAVENIE ZAMESTNANCOV SÚKROMNÝCH VOJENSKÝCH A BEZPEČNOSTNÝCH
SPOLOČNOSTÍ PODĽA MEDZINÁRODNÉHO HUMANITÁRNEHO PRÁVA
S vývojom privatizácie ozbrojených konfliktov súvisí aj vznik tzv. súkromných vojenských
a bezpečnostných spoločností (PMSC), ktoré sa oddelili od klasického žoldnierstva a vznikajú ako
obchodné spoločnosti s predmetom podnikania, často ťažko odlíšiteľným od žoldnierstva, keďže
motivácia osobného zisku je u „zamestnancov“ pomerne jasná. Vznik takýchto spoločností je možné
vystopovať do 60. rokov 20. storočia, keď bývalí britskí veteráni SAS (Special Air Services) založili
spoločnosť WatchGuard International. K rozmachu tohto „podnikania“ došlo začiatkom 90. rokov po
konci studenej vojny, keď sa množstvo demobilizovaných bývalých príslušníkov ozbrojených síl
antagonistických blokov ocitlo bez zamestnania. Pomerne častým argumentom pri determinácii
právneho postavenie PMSC je, že tieto subjekty nemajú podľa medzinárodného humanitárneho práva
jasne vymedzené postavenie, z ktorého vyplývajú záväzky takéhoto subjektu a jeho zamestnancov.
FUCHS, Jiří. Mezinárodní humanitárni právo. Praha: Ministerstvo obrany – Agentura vojenských
informací a služeb, 2007, s. 53.
13 1. Žoldnier nemá právo na status kombatanta alebo vojnového zajatca.
2. Žoldnier je osoba, ktorá:
a) je špeciálne najatá v mieste alebo v zahraničí na to, aby bojovala v ozbrojenom konflikte;
b) skutočne sa priamo zúčastňuje na nepriateľských akciách;
c) svoju účasť na nepriateľských akciách motivuje hlavne osobným ziskom a stranou v konflikte
alebo v jej mene je jej skutočne sľúbená materiálna odmena podstatne prevyšujúca odmenu sľúbenú
alebo platenú kombatantom podobných hodností a funkcií v ozbrojených silách tejto strany;
d) nie je občanom strany v konflikte ani nemá trvalé bydlisko na území kontrolovanom stranou v
konflikte;
e) nie je príslušníkom ozbrojených síl strany v konflikte a
f) nebola vyslaná štátom, ktorý nie je stranou v konflikte na plnenie oficiálnych úloh ako príslušník
jeho ozbrojených síl.
12
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Z perspektívy medzinárodného humanitárneho práva je toto tvrdenie zavádzajúce. Práva a povinnosti
samotných spoločností medzinárodné humanitárne právo nedefinuje, keďže ide o právnické osoby
založené podľa súkromného práva. Ich zamestnancov však už definuje, aj keď to žiadny
medzinárodný zmluvný inštrument priamo nezmieňuje. Identifikovanie predmetných záväzkov
zamestnancov PMSC podmieňuje najmä ich vzťah ku konkrétnemu štátu a povaha vykonávaných
činností, na ktoré sú kontrahovaní. Ich právne postavenie tak musí byť posudzované prípad od
prípadu. Základnou otázkou teda ostáva, či ide o kombatantov alebo civilistov. Ak by im bolo možné
priznať postavenie kombatanta, tak je možné voči nim používať kedykoľvek ozbrojenú silu (stávajú
sa legitímnym vojenským cieľom), ale zároveň aj oni disponujú „právnym titulom“ na priamu účasť na
nepriateľstve (direct participation in hostilities). V prípade zajatia majú nárok na postavenie vojnového
zajatca a nemôžu byť za účasť na nepriateľstve trestne stíhaní.14 Vice versa, ak by išlo o civilné
osoby, ktoré sa priamo zúčastňujú na nepriateľstve, tak by im postavenie kombatanta neprináležalo
(unprivileged belligerents or unlawful combatants), rovnako ani postavenie vojnového zajatca.
Následne by mohli byť za účasť na nepriateľstve trestne stíhaní, aj keby sa nedopustili žiadneho
porušenia noriem medzinárodného humanitárneho práva.15 Pojem kombatant má v medzinárodnom
humanitárnom práve svoj špecifický význam, ktorý nie je synonymom veľmi všeobecného pojmu
„bojovník“. Medzinárodné humanitárne právo rozoznáva 4 kategórie osôb, ktoré sa môžu považovať
za kombatantov,16 ale na účely ďalšej argumentácie sú však relevantné nasledujúce 2 kategórie:
príslušníci ozbrojených síl štátu, ktorý je stranou ozbrojeného konfliktu, alebo príslušníci
domobrany a dobrovoľníckych zborov, ktoré sa sformovali ako súčasť ozbrojených síl, 17
ďalší príslušníci domobrany a dobrovoľníckych zborov, ktorí sa sformovali ako organizované
hnutie odporu náležiace k jednej zo strán ozbrojeného konfliktu za splnenia nasledujúcich
podmienok: patria pod velenie osoby, ktorá zodpovedá za svojich podriadených, nosia
z diaľky rozoznateľný rozlišujúci znak, otvorene nosia zbrane a vedú operácie v súlade so
zákonmi a obyčajmi vojny.18
Zamestnanci PMSC by mohli byť považovaní za príslušníkov ozbrojených síl štátu len za
predpokladu, že by boli najatí na výkon svojej činnosti priamo štátom, ktorý je stranou ozbrojeného
konfliktu a s jeho súhlasom by došlo k inkorporovaniu týchto zamestnancov do štátnych ozbrojených
síl. Tým pádom by im prináležalo aj postavenie kombatanta. Načrtnutý postup je však veľmi
nepravdepodobný, keďže väčšina kontraktov s PMSC je uzatváraná klientami odlišnými od štátnych
entít. Je možné konštatovať, že medzinárodné humanitárne právo jasne stanovuje, že príslušníci
ozbrojených síl štátu majú nárok na postavenie kombatantov, na druhej strane však neposkytuje
návod na to, ktoré osoby možno považovať za príslušníkov ozbrojených síl. Pokiaľ článok 4A (1)
Tretej Ženevskej konvencie je zameraný na osoby formálne začlenené do stavu ozbrojených síl,
článok 4A (2) sa zaoberá členmi skupín, ktoré sú štrukturálne nezávislé na takýchto silách, ale napriek
tomu bojujú spolu s nimi. Toto ustanovenie malo vyriešiť nejasnosti ohľadom postavenia partizánov
počas druhej svetovej vojny. Aby mohli byť zamestnanci PMSC považovaní za príslušníkov
domobrany a ďalších dobrovoľníckych zborov náležiacich k štátu, ktorý je stranou ozbrojeného
Článok 43 (2) Dodatkového Protokolu I k Ženevským konvenciám z r. 1949 zakladá právo
kombatantov na priamu účasť na nepriateľstve.
15 DORMANN, Knut. The legal situation of ‘‘unlawful/unprivileged combatants’’. International Review
of the Red Cross. 2003, Vol. 85, No. 849, s. 45.
16 osoby uvedené v článku 4 A (1), (2), (3), (6) Tretej Ženevskej konvencie z r. 1949 a v článku 43
Dodatkového Protokolu I.
17 Článok 4 A (1) Tretej Ženevskej konvencie z r. 1949.
18 Článok 4 A (2) Tretej Ženevskej konvencie z r. 1949. Ďalšie dve kategórie kombatantov uvedené
v článku 4 A (3) a (6) Tretej Ženevskej konvencie sú príslušníci pravidelných ozbrojených síl, ktorí sa
hlásia k vláde alebo k moci, ktorú neuznáva mocnosť, ktorá drží zajatcov a účastníci levée en masse
(obyvatelia neobsadeného územia, ktorí sa pri príchode nepriateľa z vlastného popudu chopia zbrane,
aby bojovali proti prenikajúcemu vojsku, bez toho že by mali čas ustaviť sa v pravidelné ozbrojené
sily, ak nosia otvorene zbrane a ak zachovávajú zákony a obyčaje vojnové).
14
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konfliktu, musia spĺňať dve podmienky: skupina ako celok musí náležať k strane medzinárodného
ozbrojeného konfliktu a musí spĺňať 4 podmienky ustanovené Článkom 4 (A) Tretej Ženevskej
konvencie z r. 1949. Tzn., že len spoločnosti kontrahované štátom a počas ozbrojeného konfliktu
konajúce v jeho mene (monopol štátu na použitie ozbrojenej sily), sú spôsobilé tieto požiadavky
naplniť.19 Prof. Schmitt konštatuje, že vyššie uvedené kritériá by spĺňali aj PMSC najaté súkromnou
entitou na podporu jednej zo strán ozbrojeného konfliktu.20
Dubióznym sa však javí, či za kombatantov treba považovať len osoby, ktoré priamo
vykonávajú bojovú činnosť v priestore vojenských operácií alebo aj osoby kontrahované na výkon
logistickej podpory. Prikláňame sa k názoru, že ak ide o osoby jasne náležiace k štátu, ktorým boli
kontrahovaní, tak im všetkým prináleží postavenie kombatanta. Tzn., že sú kontinuálne legitímnym
vojenským cieľom, ale zároveň majú právny nárok na postavenie vojnového zajatca. Zamestnancov
PMSC, ktorých by bolo možné považovať za kombatantov na základe Článku 4A (2) Tretej Ženevskej
konvencie z r. 1949, (t. j. tých, ktorí boli najatí štátom, ktorý je stranou medzinárodného ozbrojeného
konfliktu na priamu účasť na nepriateľstve, spĺňajúcich 4 vyššie uvedené kritériá) bude
pravdepodobne v reálnych situáciách len menšina.
Tretia Ženevská konvencia stanovuje výnimku z princípu, že len kombatanti majú nárok na
postavenie vojnového zajatca v prípade zajatia. V článku 4A (4) definuje ďalšiu kategóriu osôb, ktoré
majú nárok na postavenie vojnového zajatca. Sú nimi „osoby, ktoré sprevádzajú ozbrojené sily, nie
sú však priamo ich súčasťou, ako civilní členovia posádok vojenských lietadiel, vojnoví korešpondenti,
dodávatelia, príslušníci pracovných jednotiek a služieb, majúcich na starosti blaho ozbrojených síl,
pod podmienkou, že na to dostali povolenie od ozbrojených síl, ktoré sprevádzajú; tieto sú povinné
im vydať na ten účel preukaz totožnosti podobný pripojenému vzoru.“ 21 Celkom bezpečne je možné
konštatovať, že zamestnanci PMSC by spadali pod uvedenú kategóriu v prípade, ak by boli najatí na
výkon nebojových činnosti a vybavení náležitým dokumentom (preukazom) od kontrahujúceho
štátu.22 Zamestnanci PMSC nespadajúci do žiadnej z uvedených kategórií sú civilnými osobami.
Postavenie civilných osôb majú aj zamestnanci najatí iným subjektom ako je štát. Účasť
zamestnancov (kontraktorov) PMSC v postavení civilných osôb v oblastiach ozbrojených konfliktov
by mala byť pomerne limitovaná, keďže z pohľadu medzinárodného humanitárneho práva ide
o civilistov. Tí v prípade priamej účasti na nepriateľstve strácajú ochranu a stávajú sa legitímnym
vojenským cieľom, resp. keďže nedisponujú imunitami kombatanta, sú aj trestne zodpovední za svoje
činy voči strane konfliktu. Otázka vyvstáva, aké aktivity napĺňajú priamu účasť na nepriateľstve. Podľa
Komentára MVČVK ide o akty, ktoré sú svojou povahou a účelom namierené na spôsobenie reálnej
škody na osobách a technickom vybavení protivníka. Zásobovanie potravinami, poskytnutie prístrešia
kombatantom a „sympatizovanie“ s nimi priamu účasť na nepriateľstve nenapĺňa. Ide o potenciálnu
„šedú zónu“, keďže medzinárodné humanitárne právo nedefinuje rozdiel medzi ofenzívnymi
a defenzívnymi operáciami v prípade priamej účasti na nepriateľstve. Tzn., že nie je možné jednotne
determinovať, či výkon sebaobrany zamestnancov PMSC je možné považovať za priamu účasť na
nepriateľstve. V prípade výkonu strážnej služby vo vojenských objektoch, inštaláciách a ochrana
konvojov (ako napr. v Iraku od r. 2003) dochádza k priamej účasti na nepriateľstve, keďže ide
o legitímne vojenské ciele a straty na životoch zamestnancov PMSC je možné považovať v prípade
útoku za povolené vedľajšie škody (collateral damages). Zamestnanci PMSC v tomto prípade
nepožívajú privilégia kombatantov a nemajú nárok na postavenie vojnového zajatca. To však
neznamená, že sú úplne bez ochrany podľa noriem medzinárodného humanitárneho práva. Štvrtá
19

GILLARD, Emanuela-Chiara. Business goes to war: private military/security companies and
international humanitarian law. International Review of the Red Cross. 2006, Vol. 88, No. 863, s. 534.
20 SCHMITT, Michael. Humanitarian Law and direct participation in hostilities by private contractors
or civilian employees. Chicago Journal of International Law. 2005, No. 5, s. 528.
21 Článok 4 A (4) Tretej Ženevskej konvencie z r. 1949.
22 Napr. pozícia Ministerstva obrany Spojeného kráľovstva je, že zamestnancov PMSC považuje za
osoby sprevádzajúce ozbrojené sily podľa Článku 4A (4) Tretej Ženevskej konvencie z r. 1949
a najíma ich len na výkon logistických a podporných činností.
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Ženevská konvencia z r. 1949 o ochrane civilného obyvateľstva počas ozbrojeného konfliktu (a
Článok 75 Dodatkového protokolu I) im zabezpečuje aspoň minimálny štandard ochrany v prípade
pozbavenia osobnej slobody, rovnako aj garancie počas trestného stíhania. V prípade ozbrojeného
konfliktu nemedzinárodnej povahy túto ochranu zabezpečuje spoločný Článok 3 Ženevských
konvencií z r. 1949, Dodatkový protokol II a normy obyčajového medzinárodného humanitárneho
práva.
KONTRAKTORI VERSUS ŽOLDNIERI
V súvislosti s vyššie uvedeným právnym postavením žoldnierov podľa Článku 47
Dodatkového protokolu I je potrebné komplexnejšie rozobrať niektoré z podmienok definície
žoldnierov, ktoré musia byť kumulatívne naplnené. Veľmi problematickým sa javí rovnako ako pri
analýze postavenia PMSC podmienka priamej účasti na nepriateľských akciách uvedená v odseku 2
(b) predmetného článku. Keďže v medzinárodnom humanitárnom práve neexistuje exaktná definícia
tohto pojmu, signifikantne sa znižuje možnosť, že dôjde k naplneniu podmienok definície žoldnierstva.
Ďalej je potrebné zmieniť podmienku uvedenú v písm. (e), ktorá vyníma z definície každého, kto je
príslušníkom ozbrojených síl štátu, ktorý je stranou ozbrojeného konfliktu. Štát využívajúci služby
žoldnierov môže túto podmienku jednoducho obísť formálnym inkorporovaním žoldnierov do svojich
ozbrojených síl. Podľa nášho názoru celý Článok 47 stráca akýkoľvek praktický a právny zmysel. Bol
prijatý len z politických dôvodov. Vytvára len ďalšiu kategóriu osôb, resp. nelegálnych kombatantov,
ktorým neprináleží postavenie vojnového zajatca v prípade zajatia. Tým nijak nemení už predtým
existujúci právny stav upravujúci situácie, keď sa na nepriateľských akciách zúčastňujú osoby, ktorým
neprináležia imunity kombatantov. Výsledkom aplikácie Článku 47 na osoby, ktoré kumulatívne
naplnia podmienky žoldnierstva je, že sa na nich bude vzťahovať rovnaký rozsah práv a povinností
ako na akékoľvek civilné osoby, ktoré sa priamo zúčastňujú na nepriateľstve. Znamená to, že zajatí
žoldnieri nie sú automaticky pozbavení akejkoľvek ochrany podľa medzinárodného humanitárneho
práva, ale stále im prináležia aspoň fundamentálne garancie obsiahnuté v Článku 75 Dodatkového
protokolu I. Neexistencia tejto úpravy základných procesných garancií viedla v minulosti k „rýchlym
procesom“ s osobami obvinenými z výkonu žoldnierstva (osoby boli odsudzované na trest smrti a
popravované). Nakoniec Článok 47 nezakazuje štátom priznávať postavenie vojnového zajatca aj
žoldnierom, len ustanovuje, že žoldnieri na rozdiel od príslušníkov štátnych ozbrojených síl nie sú
oprávnení sa postavenia vojnového zajatca dovolávať, t.j. nemajú naň právny nárok. Aj keď skutočnej
národnej praxe v tejto oblasti je málo, existujú prípady, keď štát vyhlásil, že prizná postavenie
vojnového zajatca aj osobám spadajúcim pod definíciu žoldnierstva. Napr. v správe generálneho
tajomníka OSN o Iránsko-Irackej vojne z r. 1988 sa uvádza, že Irán zadržal pri bojových akciách
osoby s občianstvom tretích štátov, ktoré sú podozrivé z výkonu žoldnierstva, ale na miesto trestného
stíhania im priznal postavenie vojnových zajatcov a náležite s nimi zaobchádzal.23 Článok 47
Dodatkového protokolu I sa uplatňuje len v medzinárodných ozbrojených konfliktoch.
V ozbrojených konfliktoch nemedzinárodného charakteru neexistuje postavenie vojnového
zajatca a tým pádom je zbytočné sa zaoberať právnym postavením osôb, ktoré aj v tomto type
konfliktu naplnia definičné znaky žoldnierstva. Vzťahuje sa na nich rovnaký rozsah práv podľa
spoločného Článku 3 Ženevských konvencií a Dodatkového protokolu II ako na všetky civilné osoby,
ktoré sa priamo zúčastňujú na nepriateľstve. Niet pochýb o tom, že aj osoby podieľajúce sa na výkone
žoldnierstva sú povinné dodržiavať a rešpektovať medzinárodné humanitárne právo a v prípade
vážnych porušení sa na nich vzťahuje individuálna trestná zodpovednosť.
Predchádzajúca analýza nás priviedla k nastoleniu otázky, či je možné zamestnancov PMSC
považovať za žoldnierov. Je možné konštatovať, že na to neexistuje jednotná odpoveď. V zásade
platí, že aj zamestnanci PMSC musia kumulatívne naplniť podmienky stanovené Článkom 47
Dodatkového protokolu I, aby mohli byť považovaní za žoldnierov. Považujeme za dostatočne
preukázané, že stanovené podmienky vykazujú priam účelovú nemožnosť ich naplnenia, resp.
možnosť sa ich naplneniu úspešne vyhnúť. Príhodným sa javí uviesť často citovaný názor Geoffrey
2. 2

23

Report of Mission dispatched by the Secretary-General on the situation of prisoners of war in the
Islamic Republic of Iran and Iraq, UN Doc S/20149, 24 August 1988, para. 65.
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Besta: „žoldnier, ktorý sa nedokáže sám vylúčiť z predmetnej definície, si zaslúži byť zastrelený –
a jeho právnik s ním.“24 Fundamentálnym je fakt, že definície žoldnierstva v jednotlivých nástrojoch
sa vzťahujú len na fyzické osoby a tým pádom vylučujú PMSC, ktoré sú právnickými osobami.
Jedným z kľúčových faktorov pri determinovaní postavenia zamestnancov PMSC je identita ich
klienta. Ako už bolo vyššie uvedené, existuje možnosť, že v prípade, ak sú splnené určité podmienky,
môžu byť zamestnanci považovaní za príslušníkov ozbrojených síl štátu, ktorý ich najal a tým sa
vyhnú naplneniu podmienky uvedenej v Článku 47 (2), písm. e. Pri súčasnom trende znižovania
početných stavov ozbrojených síl a politiky kontrahovania služieb kedysi výlučne zabezpečovaných
priamo ozbrojenými silami sa táto situácia javí ako veľmi nepravdepodobná, ale nie nemožná.
Podmienka motivácie osobným ziskom bude naplnená asi najjednoduchšie, kým podmienky v písm.
(a) (b) vyžadujúce, aby bolo osoba špeciálne najatá na boj v ozbrojenom konflikte a priamu účasť na
nepriateľstve pravdepodobne väčšina osôb nenaplní.
Podmienka ustanovená v písm. (d), že žoldnierom je osoba, ktorá nie je občanom strany v
konflikte ani nemá trvalé bydlisko na území kontrolovanom stranou v konflikte, má opäť tendenciu
vylúčiť značné množstvo osôb, keďže v praxi spôsobila, že napr. v Iraku a Afganistane z nej boli
vylúčení všetci zamestnanci americkej, britskej a irackej národnosti z dôvodu účasti ich domovských
štátov v ozbrojenom konflikte.25
PRIAMY DOPAD UKRAJINSKEJ KRÍZY NA LEGISLATÍVU SR
S účinnosťou od 1. januára 2016 sa podľa prvého odseku nového § 419a Trestného zákona
odňatím slobody na dva až osem rokov potrestá ten, kto sa „ počas vojny na území iného štátu
aktívne podieľa na bojovej činnosti organizovanej ozbrojenej skupiny “. Okrem aktívnej účasti
na bojovej činnosti organizovanej ozbrojenej skupiny § 419a Trestného zákona vo svojom odseku 2
postihuje aj účasť pasívnu, a to tak, že ustanovuje rovnaký spôsob potrestania toho, kto a) verejne
podnecuje na spáchanie trestného činu uvedeného v odseku 1, b) požiada iného, aby spáchal alebo
mal účasť na spáchaní činu uvedeného v odseku 1, c) poskytuje alebo prijíma znalosti metód alebo
techník na výrobu alebo použitie výbušnín, strelných zbraní alebo iných zbraní, škodlivých látok alebo
iných nebezpečných látok alebo iných špeciálnych metód alebo techník určených k vedeniu boja na
účely spáchania činu uvedeného v odseku 1, alebo d) poskytne finančné alebo iné prostriedky, služby,
súčinnosť alebo vytvorí iné podmienky na účely spáchania trestného činu uvedeného v odseku 1.
Vojnou sa v súlade s výkladom spoločných pojmov používaných v dvanástej hlave osobitnej časti
Trestného zákona (§ 435 ods. 1) rozumie a) medzinárodný ozbrojený konflikt alebo b) zdĺhavý
ozbrojený konflikt na území štátu medzi vládnymi orgánmi a organizovanými ozbrojenými skupinami
alebo medzi takýmito skupinami navzájom s výnimkou vnútorných nepokojov a napätí, ako sú vzbury,
izolované a ojedinelé akty násilia alebo iné akty podobnej povahy. Pôvod definície pojmu „vojna“ v jej
poňatí ako konfliktu nemajúceho medzinárodnú povahu podľa § 435 ods. 1 písm. b), ktorú Trestný
zákon zaviedol už vo svojom vyhlásenom znení v roku 2005, možno nájsť v normách medzinárodného
humanitárneho práva26 a v rozhodovacej činnosti Medzinárodného trestného tribunálu pre bývalú
Juhosláviu.27 Formulácia prvého odseku § 419a, konkrétne použitie širšieho pojmu „vojna“, nedáva
jednoznačnú odpoveď na otázku, či odňatím slobody bude možné trestať iba účasť na nepriateľstve
v čase vnútroštátneho ozbrojeného konfliktu alebo či bude možné rovnakým spôsobom sankcionovať
účasť na bojovej činnosti neštátneho aktéra - organizovanej ozbrojenej skupiny - aj v čase konfliktu
3
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BEST, Geoffrey. Humanity in Warfare: The Modern History of the International Law of Armed
Conflict. 1980, s. 328.
25 GILLARD, Emanuela-Chiara. Business goes to war: private military/security companies and
international humanitarian law. International Review of the Red Cross. 2006, Vol. 88, No. 863, s. 569.
26Čl. 1 ods. 2 Dodatkového protokolu k Ženevským dohovorom z 12. augusta 1949 o ochrane obetí
ozbrojených konfliktov nemajúcich medzinárodný charakter (Protokol II) z roku 1977 (oznámenie
Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 168/1991 Zb.).
27 Pozri 70. bod rozsudku odvolacieho senátu Medzinárodného trestného tribunálu pre bývalú
Juhosláviu v prípade Tadic. ICTY: The Prosecutor v. Dusko Tadic. Decision on the Defence Motion
for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, IT-94-1-A, 2 October 1995.
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majúceho medzinárodnú povahu, t. j. vojny v pravom zmysle slova. Tradičné delenie ozbrojených
konfliktov je postavené na tom, že ozbrojené násilie vzniká buď medzi dvoma alebo viacerými
suverénnymi štátmi28 alebo k ozbrojenému násiliu dochádza medzi suverénnym štátom a
organizovanými ozbrojenými skupinami na jeho vlastnom štátnom území. V prvom prípade
kombatanti vždy podliehajú niektorej zo strán konfliktu buď ako súčasť štátnych ozbrojených síl alebo
súčasť iných organizovaných ozbrojených síl, skupín alebo jednotiek, ktoré nie sú formálne zaradené
do ozbrojených síl bojujúceho štátu, ale fakticky spadajú pod zodpovedné velenie niektorej zo strán
konfliktu.29 V druhom prípade sa na nepriateľstve aktívne zúčastňujú príslušníci štátnych ozbrojených
síl na strane jednej a príslušníci organizovaných ozbrojených skupín na strane druhej, ktorí tak
vytvárajú ozbrojené sily neštátnej strany, prípadne na oboch stranách konfliktu bojujú výlučne
ozbrojené sily neštátnej strany bez toho, aby sa nepriateľstva zúčastňovali ozbrojené sily územného
suveréna - štátu. Z tradičného pohľadu sa tak v čase medzinárodného ozbrojeného konfliktu bojov
môžu aktívne zúčastňovať na nepriateľstve len ozbrojené skupiny, ktoré sú „legitimizované“ svojou
príslušnosťou k niektorému zo znepriatelených štátov.30 V takomto prípade by dikcia § 419a ods. 1
nasvedčovala, že trestnej sankcii bude podliehať iba aktívna účasť na bojovej činnosti neštátneho
subjektu v čase ozbrojeného konfliktu nemajúceho medzinárodnú povahu.
Z tohto pohľadu by sa pre potreby skutkovej podstaty obsiahnutej v § 419a Trestného zákona ako
logickou javila širšia aplikácia pojmu „vojna“ tak, aby umožňovala trestať aktívne podieľanie sa na
bojovej činnosti organizovanej ozbrojenej skupiny bez ohľadu na to, či táto predstavuje stranu
konfliktu alebo sa v konflikte „iba“ nestranne zúčastňuje na ozbrojenom násilí z vlastných pohnútok.
Organizovaná ozbrojená skupina je pojem priamo spätý s normami medzinárodného
humanitárneho práva. Svojim názvom aj obsahom sa odlišuje od všeobecného pojmu „organizovaná
skupina“, s ktorým Trestný zákon pracuje na viacerých miestach, a ktorého význam je definovaný v §
129 ods. 2. Na rozdiel od pojmu „vojna“ však Trestný zákon pojem „organizovaná ozbrojená skupina“
bližšie obsahovo nevymedzuje a jeho normami je zmieňovaný iba v súvislosti s definovaním
vnútroštátneho ozbrojeného konfliktu pre účely dvanástej hlavy osobitnej časti Trestného zákona. Z
tohto ustanovenia sa tak dá dedukovať to, že existencia organizovanej ozbrojenej skupiny a ozbrojené
násilie, ktorého sa takáto skupina dopúšťa vo vzťahu k štátnym orgánom alebo iným organizovaným
ozbrojeným skupinám, patria medzi základné definičné znaky vnútroštátneho ozbrojeného konfliktu.
Nie však to, aké definičné znaky musí takáto skupina spĺňať na to, aby mohla byť označená
prívlastkami „organizovaná“ a „ozbrojená“. Ide pritom o problém, ktorý nesprevádza iba právnu úpravu
Slovenskej republiky, ale aj úpravu obsiahnutú v normách medzinárodného práva. Dôvodová správa
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky k jednotlivým pojmom obsiahnutým v § 419a v tejto
súvislosti uvádza, že „z hľadiska kontextu v akom je tento pojem v Trestnom zákone použitý (...)
je zrejmé, že ozbrojenou organizovanou skupinou je zoskupenie osôb, ktoré sú organizované
obdobne ako armáda, ale ktoré súčasne nie sú regulérnou armádou príslušného štátu, resp.

Čl. 1 ods. 4 Dodatkového protokolu k Ženevským dohovorom z 12. augusta 1949 o ochrane obetí
medzinárodných ozbrojených konfliktov (Protokol I) z roku 1977 (Oznámenie Federálneho
ministerstva zahraničných vecí č. 168/1991 Zb.) rozšíril kategóriu medzinárodných ozbrojených
konfliktov o situácie - ozbrojené konflikty - v ktorých národy bojujú proti koloniálnej nadvláde, cudzej
okupácii alebo proti rasistickým režimom, aby uplatnili svoje právo na sebaurčenie. Tieto konflikty
tak pre účely aplikácie medzinárodného humanitárneho práva budú mať vždy medzinárodnú
povahu, a to napriek skutočnosti, že k ozbrojenému násiliu dochádza medzi územným suverénom
a skupinou obyvateľstva (národom) bojujúcim za oslobodenie na hranicami vymedzenom území
jedného štátu.
29 HENCKAERTS, J.-M. - DOSWALD-BECK, L. Customary International Humanitarian Law. Vol. 1:
Rules. Cambridge: Cambridge University Press, 2005, s. 14.
30 V tomto poňatí by organizovanosť ani vyzbrojenie skupiny, ktorá nepodlieha niektorej zo strán
medzinárodného ozbrojeného konfliktu, v podstate nezohrávali žiadnu úlohu. Takáto skupina totiž
netvorí jednu z bojujúcich strán konfliktu a jej jednotliví členovia, bez ohľadu na stupeň
organizovanosti, disponujú postavením civilných osôb, ktorým sa aktívna účasť na nepriateľstve
nepovoľuje.
28
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jeho iným ozbrojeným zborom, ktorý by bol ústavným, prípadne zákonným spôsobom
legitimizovaný (paramilitantné skupiny)“. S takto poňatým významom pojmu „organizovaná
ozbrojená skupina“ sa v podstate možno stotožniť. Judikatúra medzinárodných trestných tribunálov
je v tomto smere pomerne bohatá, pričom k organizovanosti ozbrojenej skupiny umožňuje urobiť
niekoľko záverov. Stupeň organizovanosti sa u tejto skupiny vyžaduje vždy, pričom však nemusí plne
zodpovedať tej, ktorá je typická pre ozbrojené sily štátu. Pre určenie dostatočnej úrovne
organizovanosti takýchto skupín by mali poslúžiť nasledujúce faktory: existencia veliacej štruktúry;
schopnosť viesť vojenské operácie organizovaným spôsobom pri dostatočnej miere logistického
zabezpečenia; existencia dostatočne vyvinutého disciplinárneho systému, ktorý umožňuje
implementovať pravidlá medzinárodného humanitárneho práva.
Aktívne podieľanie sa na bojovej činnosti organizovanej ozbrojenej skupiny je jednou z úplne
nových formulácií obsiahnutých v Trestnom zákone. Predkladateľ takéto konanie v dôvodovej správe
označuje stručne ako „fyzickú účasť páchateľa s vlastným prispením v rámci vedenia boja“. V
praktickej činnosti slovenských súdov, ktoré pri rozhodovaní formálne nie sú viazané akokoľvek
ustálenou medzinárodnou judikatúrou, tak výklad pojmu bude musieť byť vždy posudzovaný vo svetle
konkrétnych okolností, prípad od prípadu, pričom bude v podstate založený na vlastnom uvážení
rozhodujúceho súdu.
ZÁVER
Prípadný postih osoby za protiprávne konanie uvedené v § 419a ods. 1 je podmienený
nepochybným preukázaním toho, že osoba sa (i) aktívne podieľa na bojovej činnosti (ii) organizovanej
ozbrojenej skupiny (iii) počas vojny na území iného štátu. Všetky uvedené časti skutkovej podstaty
pritom musia byť splnené kumulatívne.31
Problematický okruh § 419a ods. 1 Trestného zákona naráža na obdobné problémy, s akými
v súčasnosti bojujú normy medzinárodného humanitárneho práva. Už spomenutou je častá
obtiažnosť vtesnania moderných ozbrojených konfliktov do medzinárodným právom normovaných
mantinelov. Dynamika ozbrojeného konfliktu, rôznorodosť zapojených subjektov a premenlivosť ich
aktívnej účasti na nepriateľstve vytvára v mnohých prípadoch nejasné právne prostredie, ktoré sa
vplyvom pôsobenia týchto faktorov často fragmentuje. Problémom tak napr. nie je len prípadná zmena
právneho prostredia spôsobená väčším alebo menším zapojením sa tretieho štátu do vnútroštátneho
ozbrojeného konfliktu aktivitami, ktoré sú spôsobilé škodiť inému územnému suverénovi (prechod z
právneho režimu vnútroštátneho ozbrojeného konfliktu na konflikt medzinárodný), ale vpodmienkach
právnej úpravy trestného činu účasti na bojovej činnosti organizovanej ozbrojenej skupiny
predovšetkým oscilovanie okolo spodnej hranice aplikovateľnosti noriem medzinárodného
humanitárneho práva. V súčasnosti sa ustáleným javí právny názor, podľa ktorého nevyhnutným
predpokladom na to, aby občianska vojna mohla byť skutočne považovaná za vnútroštátny ozbrojený
konflikt - a teda sa stať predmetom aplikácie noriem medzinárodného humanitárneho práva - je, že
ozbrojené násilie musí byť dostatočne intenzívne a že bojujúce strany musia byť dostatočne
organizované. Sú to tieto dve úzko spojené kritériá, ktoré umožňujú odlíšiť ozbrojený konflikt od
rozsiahleho lúpenia, neorganizovaných a krátkodobých vzbúr alebo teroristických aktivít, ktoré nie sú
predmetom úpravy medzinárodného humanitárneho práva.32 Tieto dve kritéria sú zároveň zhodné s
vyššie uvedenými kritériami (ii) a (iii), ktorých preukázanie je nevyhnutným predpokladom prípadnej
trestnej zodpovednosti páchateľa podľa § 419a ods. 1 Trestného zákona. 33 Predmetné ustanovenie
TZ môže slúžiť skôr len ako prevencia tzv. vojnovej turistiky občanov SR. Len ťažko si ho vieme
predstaviť ako účinný nástroj trestnej represie. TZ obsahuje skutkové podstaty, ktoré je možné
4

KOZÁK, Peter. Nové možnosti postihu cudzích bojovníkov? Niekoľko poznámok k právnej úprave
§ 419a Trestného zákona. Právník č. 9/2016.
32 ICTY: The Prosecutor v. Dusko Tadic. Opinion and Judgment (Trial Chamber), IT-94-1-T, 7 May
1997, bod 562.
33 Dostatočná miera organizovanosti ozbrojenej skupiny sa však fakticky prelína až dvoma kritériami
stanovenými skutkovou podstatou zločinu podľa § 419aTrestného zákona - samostatne ako vyššie
uvedené kritérium (ii) a zároveň ako nevyhnutná súčasť kritéria existencie vojny (kritérium (iii)).
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efektívnejšie využiť při stíhaní občanov, ktorí sa zapojili do ozbrojeného konfliktu v zahraničí (napr.
nedovolené ozbrojovanie a obchodovanie so zbraňami..).
Použitá literatúra:
BEST, Geoffrey. Humanity in Warfare: The Modern History of the International Law of Armed Conflict.
1980.
DETTER, Ingrid. The Law of War. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.
DORMANN, Knut. The legal situation of ‘‘unlawful/unprivileged combatants’’. International Review of
the Red Cross. 2003, Vol. 85, No. 849.
FUCHS, Jiří. Mezinárodní humanitárni právo. Praha: Ministerstvo obrany – Agentura vojenských
informací a služeb, 2007.
GILLARD, Emanuela-Chiara. Business goes to war: private military/security companies and
international humanitarian law. International Review of the Red Cross. 2006, Vol. 88, No. 863.
HENCKAERTS, J.- M. - DOSWALD-BECK, L. Customary International Humanitarian Law. Vol. 1:
Rules. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
KOZÁK, Peter. Nové možnosti postihu cudzích bojovníkov? Niekoľko poznámok k právnej úprave §
419a Trestného zákona. Právník. č. 9/2016.
ONDŘEJ, J. – ŠTURMA, P. – BÍLKOVÁ, V. – JÍLEK, D. a kolektiv. Mezinárodní humanitárni právo.
Praha: C. H. Beck, 2010.
SCHMITT, Michael. Humanitarian Law and direct participation in hostilities by private contractors or
civilian employees. Chicago Journal of International Law. 2005, No. 5.
SVAČEK, O. K objasňování pojmu „pŕímá účast na nepŕátelských akcích“. In: Mezinárodní
humanitárni právo - 60. výročí ženevských úmluv z roku 1949. AUC Iuridica. 2009, 4. Praha:
Univerzita
Karlova
v
Praze
Nakladatelství
Karolinum,
2010.
Kontaktné údaje:
JUDr. Daniel Bednár, PhD.
daniel.bednar@flaw.uniba.sk
Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
Šafárikovo nám. č. 6
810 00 Bratislava
Slovenská republika

201

UKRAJINSKÁ KRÍZA A AKTIVITY OBSE
Jakub Chrenšť
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Abstrakt: Príspevok je zameraný na aktivity Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe v
súvislosti s riešením ukrajinskej krízy. OBSE reagovala na krízovú situáciu na Ukrajine veľmi
promptne a začala sa jej riešeniu intenzívne venovať s využitím viacerých svojich inštitúcií a štruktúr
už od vypuknutia protestov na Majdane. OBSE využíva na plnenie svojich úloh viaceré prostriedky.
Ide o diplomatické rokovania na najvyššej politickej úrovni, udržiavanie mnohostranného dialógu,
monitorovanie bezpečnostnej situácie priamo v teréne, presadzovanie dodržiavania ľudských práv
a základných slobôd a podpora demokratických inštitúcií v štáte. V príspevku sa sústredíme na prínos
konkrétnych inštitúcií a štruktúr OBSE pri riešení ukrajinskej krízy , vrátane misií OBSE.
Kľúčové slová: Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, OBSE, Ukrajinská kríza, misie
OBSE, Osobitná pozorovateľská misia OBSE na Ukrajine
Abstract: The paper is focused on the activities of the Organization for Security and Cooperation in
Europe in the context with the solution of Ukrainian crisis. The OSCE responded very promptly to the
Ukrainian crisis and started intensive engagement of its institutions and structures since escalation of
Maidan protests. OSCE responded to the crisis by a various means, including high-level diplomacy,
multilateral dialogue, monitoring the security situation on the ground, promoting respect for human
rights and fundamental freedoms, and strengthening democratic institutions in the state. In the paper
we will focus on the contribution of specific OSCE institutions and structures in solving the Ukrainian
crisis, including the OSCE’s field missions.
Key words: Kľúčové Organization for Security and Cooperation in Europe, OSCE, Ukrainian crisis,
OSCE’s field missions, OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine
ÚVOD
Ukrajinská kríza je jednou z najvypuklejších bezpečnostných hrozieb súčasnosti. Existuje
viacero pohľadov na jej príčiny, v závislosti od šírky súvislostí, ktoré chceme skúmať. Udalosti, ktoré
sa najčastejšie spájajú so začiatkom krízy nastali po nepodpísaní tzv. „Asociačnej dohody Ukrajiny
s Európskou úniou“. Práve nepodpísanie uvedenej dohody prezidentom Janukovyčom vyhnalo do
ulíc tisíce nespokojných obyvateľov Ukrajiny, ktorí očakávali priblíženie sa k štruktúram EÚ
a zlepšenie perspektívy ekonomického vývoja krajiny. Rozhodnutie prezidenta odštartovalo série
protestov. Najznámejšími protestmi boli protesty na Majdane v Kyjeve.
Aktivity Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (ďalej „OBSE“) sa začali
prejavovať už od začiatku protestov 29. Novembra 2013, kedy Predstaviteľka OBSE pre slobodu
médií ostro odsúdila útoky na novinárov, ktorí monitorovali situáciu na Majdane. Od tohto dátumu
prebehlo viacero udalostí, ktoré priviedli krízu do jej súčasného stavu. Došlo k destabilizácií štátu,
zmene vlády, proti ktorej vznikla proruská opozícia podporujúca separatistické snahy v oblastiach
Krymského polostrova a Donbaského regiónu na východe Ukrajiny. Nakoniec po protiústavnom
referende dochádza odtrhnutiu Krymu a mesta Sevastopoľ od Ukrajiny a následnému pričleneniu
k Ruskej federácii, ktoré väčšina členov OSN neuznáva a je označované za anexiu. Podobne,
nelegitímnym referendom dochádza k vyhláseniu samostatnosti na Donbase, kde vzniká tzv.
Donecká ľudová republika (ďalej „DĽR“) a Luhanská ľudová republika (Ďalej „LĽR“), ktoré doposiaľ
neboli uznané žiadnym členským štátom OSN1. Jednostranné vyhlásenie samostatnosti regiónov na
1

Donecká ľudová republika a Luhanská ľudová republika sa uznali navzájom a oba štáty uznalo už
len Južné Osetsko, ktorého uznanie je taktiež sporné nakoľko ho z celého medzinárodného
spoločenstva uznali len 4 štáty a vo všeobecnosti sa považuje za súčasť Gruzínska. 18 februára 2017
prezident Putin vyzval ruské úrady aby dočasne akceptovali civilné identifikačné doklady, diplomy,
1
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východe Ukrajiny od začiatku sprevádzali ozbrojené útoky separatistov na policajné či iné vládne
budovy vyžiadali nasadenie ukrajinskej armády, prerástli tieto nepokoje do vnútorného ozbrojeného
konfliktu, ktorý prebieha aj v súčasnosti.
OBSE, ako medzinárodná bezpečnostná organizácia, postupne zapojila do riešenia krízovej
situácie na Ukrajine viaceré svoje orgány, inštitúcie a štruktúry. Napomáha k udržiavaniu dialógu a
hľadaniu politického konsenzu, pri riešení konfliktu vlastnými politickými nástrojmi, ale aj pomocou
svojich misií. Venuje sa tiež obnove a pomoci v krízových oblastiach, poskytuje podporu pri reformách
realizovaných ukrajinskou vládou, podporu dodržiavania ľudských práv vrátane práv národnostných
menšín. Cieľom predkladaného príspevku je priblížiť a zhodnotiť pôsobenie tejto medzinárodnej
organizácie pri riešení Ukrajinskej krízy. V nasledujúcej časti príspevku poskytneme stručný súhrn
znakov OBSE relevantných z hľadiska jej zasahovania do ukrajinskej krízy. Ďalej sa zameriame
konkrétnu činnosť riadiacich orgánov, výkonných štruktúr a misií OBSE (field operations) pôsobiacich
v rámci krízy na Ukrajine.
OBSE AKO MEDZINÁRODNÁ BEZPEČNOSTNÁ ORGANIZÁCIA
Predtým, než sa budeme venovať konkrétnej činnosti OBSE považujeme za vhodné poukázať
na niektoré jej charakteristiky, ktoré zásadne ovplyvňujú spôsoby a možnosti angažovania sa OBSE
v tejto kríze.
OBSE so svojimi 57 členmi predstavuje v súčasnosti najväčšiu medzinárodnú organizáciu
regionálneho typu. Je založená na inkluzívnom členstve. Organizácia na členov kladie len
minimálne nároky, uprednostňuje čo najrýchlejšie prijímanie členov v čo najväčšom rozsahu, a až
následne nových členov zaväzuje k spolupráci.2 Rozmanitosť členov je značná, s vyjadrením rozlohy
jej členov „od Vancouveru po Vladivostok“. Ide o štáty Severnej Ameriky, ako USA a Kanada, bývalé
štáty ZSSR a všetky štáty Európy. Z hľadiska ukrajinskej krízy je podstatný fakt, že Ukrajina aj Rusko
sú členskými štátmi, čo napomáha hľadaniu politického konsenzu pri jej riešení – oba štáty môžu
byť v tomto procese rovnako zúčastnené.
Všetky členské štáty majú navzájom rovnoprávne postavenie a rozhodnutia sú prijímané
jednomyseľne t.j. konsenzom3.V prípade, že by OBSE bola založená na direktívnom prijímaní
„tvrdých“, právne záväzných aktov, v praxi pri päťdesiatich siedmych členských štátoch, by bola
podmienka jednomyseľnosti ťažko realizovateľná.
OBSE nemá právnu subjektivitu. Absencia právnej subjektivity jej bráni prijímaniu právne
zaväzujúcich rozhodnutí. Na druhej strane, rozhodnutia, ktoré OBSE prijíma majú vysokú politickú a
morálnu váhu aj vzhľadom konsenzuálnou povahou ich prijímania. OBSE má väčšinu atribútov
klasickej medzinárodnej organizácie: rozhodovacie orgány, stále sídlo a inštitúcie, stály personál,
pravidelný rozpočet a operácie v teréne. Väčšina jej nástrojov, rozhodnutí a záväzkov je tvorená
právnym jazykom, ktorého interpretácia vyžaduje chápanie princípov medzinárodného práva
verejného a zmluvného práva. Okrem toho, fakt, že rozhodnutia OBSE nie sú právne zaväzujúce
neznamená, že možno zľahčovať ich efektívnosť najmä v prípade ak boli podpísané na najvyššej
politickej úrovni.4 Vzhľadom na to, že Rusko je stálym členom Bezpečnostnej rady OSN, má možnosť
vetovať akýkoľvek návrh, ktorý by nebol v súlade s jeho záujmami a tým „paralyzovať“ Bezpečnostnú
radu pri riešení tejto krízy. Na druhej strane právne nezáväzné rozhodnutia prijaté na pôde OBSE
vytvárajú aspoň nejaké možnosti riešenia situácie.
2

rodné a sobášne listy a poznávacie značky, vydané separatistickými republikami. Tento krok označil
západ, ako aj ukrajinská strana za porušenie Minských mierových dohôd a dôkaz ďalšieho
prehlbovania ruskej podpory separatistov. Putin zdôvodnil tento krok ako akt smerujúci k ochrane
ľudských práv v súlade s princípmi medzinárodného humanitárneho práva, zároveň upozornil, toto
rozhodnutie bude platné až do ukončenia resp. vyriešenia krízovej situácie v danom regióne v súlade
s Minskými mierovými dohodami. Bližšie pozri: http://www.reuters.com/article/us-ukraine-crisisrussia-documents-idUSKBN15X0KR
2 MEDELSKÝ, J., Medzinárodné organizácie, s. 123
3 MIKUDOVÁ, A., Právne a inštitucionálne aspekty implementácie záväzkov ľudskej dimenzie OBSE.
In: Justičná revue. Roč. 52, č. 4 (2000), s. 411
4 MANTON, E., The OSCE Human Dimension and Customary International Law Formation. In:
Yearbook 2005: Yearbook on the Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE), s.198
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Posledným dôležitým prvkom, ktorý nemožno opomenúť je komprehenzívne chápanie
bezpečnosti. OBSE vychádza z premisy, že bezpečnosť (v komprehenzívnom poňatí) je
nedeliteľná.5 Popri užšom, politicko-vojenskom chápaní bezpečnosti, aké je typické pre iné
bezpečnostné organizácie (napr. NATO), OBSE sa zaoberá aj ekonomicko-environmentálnou
dimenziou a ľudskou dimenziou bezpečnosti. Sloboda médií, dodržiavanie ľudských práv, práva
menšín, rodová rovnosť či iné ľudskoprávne otázky sú v OBSE vnímané a analyzované, ako oblasti
vplývajúce na bezpečnosť najmenších subjektov – jednotlivcov až po medzinárodnú bezpečnosť.
V ďalších častiach príspevku poukážeme na činnosť OBSE v rámci ukrajinskej krízy aj v týchto
dimenziách.
3

ROZHODOVACIE ORGÁNY OBSE A KRÍZA NA UKRAJINE

Kolektívne rozhodovacie orgány
Významným fórom pre dialóg v otázkach riešenia krízy bolo od začiatku jej vypuknutia
Parlamentné zhromaždenie OBSE. Vedenie, ako aj členovia Parlamentného zhromaždenia
iniciovali a sprostredkovávajú diplomatické rokovania predstaviteľov parlamentov Ukrajiny a Ruska
s cieľom dosiahnutia mierového a trváceho riešenia krízy. Okrem toho Parlamentné zhromaždenie
vytvorilo dočasné krátkodobé misie zložené poslancov jednotlivých členských štátov, ktorí pôsobili
ako pozorovatelia pri Ukrajinských prezidentských a parlamentných voľbách počas krízy. Uvedené
krátkodobé misie pôsobili oddelene od dlhodobých pozorovateľských misií Úradu pre demokratické
inštitúcie a ľudské práva6.
Stála rada je ďalším rozhodovacím orgánom OBSE, ktorý je zložený zo stálych zástupcov
členských štátov. Na pôde Stálej rady prebieha politický dialóg. Významnými rozhodnutiami Stálej
rady boli rozhodnutia o zriadení jednotlivých pozorovateľských misií na Ukrajine a na ruskoukrajinských hraniciach, ktorým budeme venovať pozornosť v ďalšom texte.
3.1

Predsedníctvo OBSE
V zmysle rokovacieho poriadku OBSE7 je ustanovený systém rotujúceho predsedníctva,
pričom obdobie predsedníctva jedného štátu je jeden kalendárny rok. Ukrajinská kríza začala počas
ukrajinského predsedníctva koncom roku 2013. Nasledovalo švajčiarske predsedníctvo, počas
ktorého došlo k najzlomovejším udalostiam krízy (zmena vlády, anektovanie Krymu, boje na východe
Ukrajiny), zároveň začalo najviac aktivít OBSE vo vzťahu ku kríze, z ktorých väčšina pokračovala aj
počas srbského a nemeckého predsedníctva a prebieha aj v súčasnosti, počas rakúskeho
predsedníctva. Predsedníctvo koordinuje činnosti rozhodovacích orgánov a určuje priority činnosti
OBSE.
Predsedom (Chairperson-in-Office) je minister zahraničných vecí predsedajúceho štátu.
Predseda OBSE svojou činnosťou od začiatku a počas celého priebehu krízy intervenuje na
prezidentskej a ministerskej úrovni s cieľom dosiahnutia diplomatických riešení.
Predsedníctvo OBSE tiež deleguje svojich vyslancov (zvláštnych zástupcov predsedu) na
rôzne pozície. Významnú úlohu v tomto smere predstavuje funkcia Zvláštneho zástupcu predsedu
OBSE pri Trilaterálnej kontaktnej skupine8 na implementáciu mierového plánu pre Východnú
3.2

Ukrajinu9 Jeho tím pracuje oddelene od misií OBSE, ale v činnosti ich podporuje a spolupracuje s
nimi. Kým Zvláštny zástupca sa zameriava na politické vyjednávanie, uzatváranie dohôd a tvorbu
rozhodnutí, misie predovšetkým monitorujú situáciu a implementujú dohody uzavreté na politickej

OBSE. SEC/CPC/OS/167/09 – The OSCE Concept of Comprehensive and Co-operative Security:
An Overview of Major Milestones
6 OBSE. OSCE response to the crisis in & around Ukraine, [cit.10.4.2017]. Dostupné na internete:
http://www.osce.org/home/126167
7 OBSE. MC.DOC/1/06 – Rules of Procedure of the Organization for Security and Co-operation in
Europe
8 Pozostáva z reprezentantov Ukrajiny, Ruska a OBSE.
9 NEUKIRCH, C. The Special Monitoring Mission to Ukraine: Operational Challenges and New
Horizons. In: OSCE Yearbook 2014, s.183
5
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úrovni.10 Prvá Zvláštna zástupkyňa Heidi Tagliavini sa zúčastnila viacerých rokovaní bola signatárkou
dvoch tzv. „Minských mierových dohôd“ spolu s predstaviteľmi Ukrajiny, Ruska a vodcami
separatistických republík DĽR a LĽR. Obe mierové dohody rozširovali mandát OBSE pri riešení krízy
vrátane úloh Osobitnej pozorovateľskej misie OBSE na Ukrajine (Special Monitoring Mission, ďalej
„SMM“), spočívajúcich predovšetkým v dohliadaní a verifikácii dodržiavania prímeria.11
Aj keď prijatie mierových dohôd bolo považované za úspech ich reálne naplnenie v praxi
nemalo želanú odozvu. Obe bojujúce strany porušovali viaceré ustanovenia dohôd. Neochota strán
dodržiavať prímerie viedla aj k rezignácii Tagliaviniovej, ktorú na poste Zvláštneho zástupcu vystriedal
Martin Sajdik v júni 2015.12 Sajdik naďalej pokračoval v diplomatickom úsilí. Spomedzi posledných
aktivít možno pripomenúť stretnutie Trilaterálnej kontaktnej skupiny a zástupcov separatistických
oblastí z 21. decembra 2016, na ktorom bolo dohodnuté úplné, udržateľné a neobmedzené prímerie
počnúc 24. decembrom 2016.13 S odstupom času možno konštatovať, že aj toto prímerie trvalo len
krátky čas a po vianočných sviatkoch boje opäť pokračujú.
Posledné stretnutia Trilaterálnej kontaktnej skupiny z marca a apríla 2017 riešili otázky
fungovania SMM, humanitárne otázky týkajúce sa výmeny zajatcov, ochrany civilného obyvateľstva
a rozšírenia spolupráce s Medzinárodným výborom Červeného kríža. Z politických otázok ostáva
stále otvorený tzv. „Steinmeierov plán na vyriešenie vojny na Donbase“ (Steinmeier formula)14. Tento
plán predpokladá uskutočnenie miestnych volieb na Donbase pod dohľadom OBSE v súlade
s medzinárodnými štandardmi. Po potvrdení výsledku takýchto volieb by mal Donbas získať zvláštny
status de facto autonómie. Tento postup ukrajinská strana zásadne odmieta. Z otázok ekonomiky
a infraštruktúry boli riešené najmä problémy s dodávkami elektriny, plynu, pitnej vody a tiež otázky
platieb za tieto zdroje. V závere posledného stretnutia (12. apríla 2017) predstavitelia Trilaterálnej
kontaktnej skupiny spolu s vodcami DĽR a LĽR spoločne deklarovali vôľu implementovať svoje minulé
záväzky ohľadom dodržiavania prímeria a to aj s ohľadom na blížiace sa veľkonočné sviatky.15
4

VÝKONNÉ ORGÁNY OBSE A KRÍZA NA UKRAJINE

Sekretariát OBSE a jeho organizačné zložky
Hlavnou úlohou sekretariátu na čele s Generálnym tajomníkom (Lamberto Zanier) je
pomáhať Predsedníctvu a poskytovať administratívnu a operačnú podporu misiám OBSE.
Centrum prevencie konfliktov (Conflict Prevention Centre ďalej „CPC“) je organizačnou
zložkou spadajúcou pod Sekretariát OBSE. Predstavuje priame prepojenie politickej zložky
s operáciami OBSE v teréne. CPC koordinovalo činnosti iných zložiek v súvislosti s riešením krízy na
Ukrajine. Po podpísaní Minských mierových dohôd zabezpečovalo CPC podporu pre plnenie nových
úloh SMM, ktoré z nich vyplývali a ktoré rozšírili personálnu aj technologickú základňu SMM. Podpora
spočíva predovšetkým v zabezpečovaní odborného výcviku, seminárov a workshopov pre
príslušníkov misie. CPC tiež podporovalo činnosti Trilaterálnej kontaktnej skupiny smerom
k vyriešeniu prebiehajúceho konfliktu.16
4.1

10

NEUKIRCH, C. The Special Monitoring Mission to Ukraine: Operational Challenges and New
Horizons. In: OSCE Yearbook 2014, s.190
11 OBSE. Package of Measures for the Implementation of the Minsk Agreements, [cit. 10.4.2017].
Dostupné na internete: http://www.osce.org/cio/140156
12 OBSE. OSCE Chairperson-in-Office Dačić appoints new Special Representative in Ukraine, [cit.
10.4.2017]. Dostupné na internete: http://www.osce.org/cio/165696
13 OBSE. Statement of the OSCE Chair’s Special Representative Sajdik after Meeting of the Trilateral
Contact Group in Minsk on 21 December 2016, [cit. 10.4.2017]. Dostupné na internete:
http://www.osce.org/cio/290781
14
Pozri bližšie: http://concorde.ua/en/research/daily/germany-proposes-steinmeier-formula-toresolving-warfare-16116/
15 OBSE. Press Statement of Special Representative of OSCE Chairperson-in-Office Ambassador
Martin Sajdik after meeting of Trilateral Contact Group on 12 April 2017, [cit. 13.4.2017]. Dostupné na
internete: http://www.osce.org/chairmanship/311461
16 OBSE. Annual Report 2015, s. 32-33
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Ostatné výkonné orgány a štruktúry OBSE
Ako sme už spomínali v úvode príspevku Predstaviteľka OBSE pre slobodu médií (Dunja
Mijatović)17 pôsobila v danej oblasti už od začiatku udalostí na Majdane v novembri 2013. Poukázala
na útoky proti novinárom na demonštráciách, odsúdila potláčanie slobody médií na Kryme, ale na
druhej strane aj kroky ukrajinskej vlády smerom k obmedzeniu vysielania ruských resp.
ruskojazyčných televíznych staníc. Venovala tiež pozornosť bezpečnostným otázkam, pracovným
podmienkam a porušovaniu slobody pohybu predstaviteľov médií po vypuknutí ozbrojeného
konfliktu.18 Úrad predstaviteľky vypracoval v roku 2016 publikáciu Two Countries – One Profession,
4.2

ktorá upozorňuje na problémy výkonu novinárskeho povolania v kontexte s ukrajinskou krízou.19
Vysoká komisárka OBSE pre národnostné menšiny (Astrid Thors)20 vydala viaceré
nestranné verejné vyhlásenia o následkoch zmien v jazykovej politike novej vlády. Upozorňuje tiež
na mnohé problémy pri dodržiavaní práv menšinových komunitách a osobitnú pozornosť venuje
situácii Kymských Tatárov. Na základe jej návštev na Kryme nepotvrdila žiadne dôkazy o porušeniach
či ohrozeniach práv ruskej menšiny.21
Úrad OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské práva (Office for Democratic Institutions
and Human Rights, ďalej „ODIHR“) vyslal na pozvanie Ukrajiny dlhodobé dočasné misie
pozorovateľov na predčasné parlamentné voľby (600 pozorovateľov) aj na predčasné prezidentské
voľby (1000 pozorovateľov). Ich úlohou bola kontrola a posudzovanie dodržiavania štandardov
OBSE, medzinárodných záväzkov a vnútroštátneho zákonodarstva v súvislosti s voľbami.
V ľudskoprávnej oblasti spolupracoval ODIHR aj s Vysokou komisárkou pre národnostné
menšiny, jeho činnosť sa zamerala na otázky rodovej rovnosti, problémov vnútorne presídlených osôb
z východu Ukrajiny s osobitnou pozornosťou venovanou rómskym komunitám.22 Pri podpore
a vzdelávaní predstaviteľov verejnej správy na Ukrajine ODIHR organizuje školenia a workshopy
pričom úzko spolupracuje aj s SMM a s Misiou koordinátora projektov na Ukrajine.
MISIE OBSE A KRÍZA NA UKRAJINE
Misie OBSE sú nástrojom preventívnej diplomacie a sú organizované ad hoc na vyšetrenie
situácie v mieste prebiehajúceho alebo potenciálneho konfliktu.23 V súčasnosti pôsobia na území
Ukrajiny činné dve misie OBSE a jedna na Ruskej strane hraničných prechodov Gokovo a Doneck.
5

Misia koordinátora projektov OBSE na Ukrajine
Na čele misie stoji Koordinátor projektov Vaidotas Verba . Misia poskytuje podporu
ukrajinským reformám a pomáha štátu prekonávať problémy spojené s krízou. Dosah činností misie
je pomerne široký. Podieľa sa na koordinácií projektov v oblastiach ako sú: ústavná reforma, reforma
trestného práva, zvyšovanie právneho povedomia vrátane ľudskoprávnej osvety, psychologická
a sociálna pomoc ľuďom zasiahnutým krízou, boj proti obchodovaniu s ľuďmi a kyberzločinu,
5.1

Mandát Predstaviteľky OBSE pre slobodu médií skončil začiatkom roka 2017. V súčasnosti
prebieha proces ustanovenia nového Predstaviteľa.
18 OBSE. Report by the OSCE Representative on Freedom of the Media “Media Freedom under siege
in Ukraine“ [cit. 13.4.2017] Dostupné na internete: http://www.osce.org/fom/118990
19
OBSE. Two countries – One Profession,[cit. 13.4.2017]. Dostupné na internete:
http://www.osce.org/fom/226351
20 Mandát Vysokej komisárky OBSE pre národnostné menšiny skončil v auguste 2016. V súčasnosti
prebieha proces ustanovenia nového Vysokého komisára
21 OBSE. Report by the High Commissioner on National Minorities, Ms. Astrid Thors. [cit.13.4.2017].
Dostupné na internete: http://www.osce.org/pc/127063
22 OBSE. OSCE response to the crisis in & around Ukraine, [cit.13.4.2017]. Dostupné na internete:
http://www.osce.org/home/126167
23 BAK, T., Modern Military Missions as a Method of Resolving Conflict in Order to Maintain
International Security. In: INTERNAL SECURITY 2/2013, s.36
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odmínovacie akcie, demokratická reforma ozbrojených zborov, ochrana životného prostredia,
ochrana štátnych hraníc, sloboda médií, voľby, dobrá správe verejných vecí, rodová rovnosť.24
Pozorovateľská misia OBSE na ruskej strane hraničných priechodov s
Ukrajinou Gukovo a Doneck
Misia vznikla na pozvanie Ruska po dohode predstaviteľov Ruska, Ukrajiny, Francúzska
a Nemecka po dohode na Berlínskom samite (Berlínska deklarácia z 2. júla 2017). Misia bola zriadená
Rozhodnutím Stálej rady OBSE č.1130 z 24. júla 2014 a jej mandát bol predĺžený celkovo jedenásť
krát, aktuálne do 31. Júna 2017.
Súčasťou rozhodnutí Stálej rady o zriadení a o predĺžení misie sú aj interpretatívne
vyhlásenia25 USA, Kanady, Ukrajiny, Spojeného kráľovstva a štátu, ktorý aktuálne predsedá Rade
Európskej únie. V súhrne tieto štáty interpretatívnych vyhláseniach vítajú krok Ruska pozvať
Pozorovateľskú misiu v súlade s Berlínskou deklaráciou s cieľom vyvrátiť tvrdenia o ruskej podpore
separatistov na východe Ukrajiny. Na druhú stranu poukazujú na fakt že rusko-ukrajinská hranica má
2 300 kilometrov a misia na dvoch hraničných priechodoch nie je dostačujúca. Uvedené štáty
požadujú rozšírenie mandátu, personálneho a technického vybavenia misie.26
Misia má v súčasnosti 22 pozorovateľov a malú skupinu logisticko-administratívnych
pracovníkov. Na jej čele stojí Flavien Scheller. Pozorovatelia nezávisle, nestranne a transparentne
monitorujú situáciu a podávajú hlásenia o dvoch hraničných prechodoch na rusko-ukrajinskej hranici.
Uvedená misia pracuje odlišne a oddelene od SMM.27 Obsahom hlásení bývajú údaje o pohybe osôb
a vozidiel v oboch smeroch, zvýšenú pozornosť venujú členovia misie osobám s „vojenským“
vzhľadom, a vozidlám, ktoré prevážajú veľké množstvo nákladu.
5.2

Osobitná pozorovateľská misia OBSE na Ukrajine
Na začiatok je potrebné uviesť, že SMM je najväčším a najdrahším projektom OBSE v histórii
jej fungovania o čom svedčí aj fakt, že jej aktuálny rozpočet na 12 mesiacov je 105,5 miliónov eur.
Pre porovnanie uvádzame, že rozpočet celej OBSE (vrátane ostatných misií) sa pohybuje každoročne
okolo 140 miliónov eur28. Cieľom SMM je spolu s relevantnými výkonnými štruktúrami OBSE ako aj
s relevantnými aktérmi medzinárodného spoločenstva (predovšetkým Organizáciou spojených
národov a Radou Európy) prispieť k znižovaniu napätia a udržiavaniu mieru, stability a bezpečnosti
a monitorovať a podporovať implementáciu všetkých princípov a záväzkov OBSE. Pri plnení svojich
cieľov je SMM povinná zachovávať princípy nestrannosti a transparentnosti. V zmysle bodu 3
Rozhodnutia Stálej rady OBSE č. 1117 o vyslaní Osobitnej pozorovateľskej misie OBSE na
Ukrajinu plní SMM nasledovné úlohy:
 Zhromažďuje informácie a podáva hlásenia o bezpečnostnej situácie na pozorovanom území.
 Zisťuje a nahlasuje fakty zistené pri monitorovaní konkrétnych incidentov nevynímajúc incidenty,
pri ktorých preukázateľne došlo k porušeniu základných princípov a záväzkov OBSE.
 Monitoruje a podporuje dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd, vrátane práv a slobôd
príslušníkov národnostných menšín.
 Za účelom plnenia svojich úloh SMM buduje kontakty s miestnymi, regionálnymi a štátnymi
predstaviteľmi moci, s občianskou spoločnosťou, náboženskými a etnickými skupinami, ako aj
s miestnym obyvateľstvom.
 Napomáha udržiavaniu dialógu za účelom znižovania napätia a presadzovania normalizácie
krízovej situácie.
5.3

OBSE. OSCE Project Co-ordinator in Ukraine, [cit.13.4.2017]. Dostupné na internete:
http://www.osce.org/project-coordinator-in-ukraine
25 V zmysle Rokovacieho poriadku OBSE je každá zmluvná strana oprávnená k rozhodnutiam urobiť
formálne výhrady a interpretatívne vyhlásenia, ktoré sú súčasťou prijatého rozhodnutia.
26 OBSE. PC.DEC/1249 - Decision No. 1249 - Extention of the Deployment of OSCE Observers to
Two Russian Checkpoints on the Russian-Ukrainian Border
27 OBSE. Factsheet on OSCE engagement with Ukraine, [cit. 13.4.2017]. Dostupné na internete:
http://www.osce.org/home/125575
28 Ide o dva samostatné rozpočty.
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Nahlasuje akékoľvek obmedzovania slobody pohybu prípadne akékoľvek iné prekážky brániace
príslušníkom SMM vykonávaniu mandátu misie.
 Koordinuje súčinnosť a podporuje plnenie úloh iných výkonných štruktúr OBSE vrátane
Vysokého komisára pre národnostné menšiny, Úradu OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské
práva, Predstaviteľa OBSE pre slobodu médií v plnom rozsahu ich mandátu.
 Spolupracuje s Organizáciou spojených národov a Radou Európy, ako aj ostatnými aktérmi
medzinárodného spoločenstva.29
Konkrétnejšie vyjadrenie niektorých úloh SMM, resp. ich rozšírenie nájdeme v tzv. „Minských
mierových dohodách“. Minský protokol z 5. 9. 2014 pojednáva v bode 2 o „zaistení monitorovania
a overovania dodržiavania prímeria“ a čiastočne aj v bode 8 o “prijatí opatrení na zlepšenie
humanitárnej situácie.“30 Minská dohoda z 12. 2. 2015 je viac konkrétna. Dáva misii za úlohu
„zabezpečovať účinné monitorovanie a overovanie režimu prímeria a stiahnutia ťažkých zbraní zo
strany OBSE od prvého dňa odsunu s využitím všetkých potrebných technických prostriedkov vrátane
satelitov, bezpilotných lietadiel, radarových systémov.“ Prímerím sa podľa bodu 1 dohody rozumie
okamžité a úplné prímerie na určitých územiach Doneckej a Luhanskej oblasti Ukrajiny a jeho prísne
plnenie od 0.00 h (kyjevského času) 15. 2. 2015. Stiahnutie ťažkých zbraní podľa bodu 2 dohody
znamená stiahnutie všetkých ťažkých zbraní oboma stranami na rovnaké vzdialenosti s cieľom
vytvoriť bezpečnostnú zónu s konkrétne určenými šírkami pre rôzne typy zbraní. Stiahnutie
uvedených ťažkých zbraní sa malo začať najneskôr na druhý deň prímeria a skončiť do štrnástich
dní. Okrem toho dohoda obsahuje ustanovenia o stiahnutí všetkých zahraničných ozbrojených
útvarov, vojenskej techniky, ako aj žoldnierov z územia Ukrajiny pod dozorom OBSE. 31
SMM nijakým spôsobom nezasahuje do bojov, ale napomáha v nadväzovaní dialógu medzi
znepriatelenými stranami pri vytváraní miestnych prímerí. SMM taktiež nevedie vyšetrovanie
o incidentoch iba nahlasuje zistené fakty. V oblasti humanitárnej pomoci nie je jej poskytovateľom ani
dodávateľom, ale napomáha tomuto procesu.32
Ako sme už uviedli jednou z hlavných úloh pozorovateľskej misie je zber informácií
a podávanie hlásení, ktoré sú verejné a sú zárukou objektívneho informovania o situácií na
monitorovanom území. Na tento účel, okrem práce príslušníkov misie v teréne, využíva SMM aj civilné
bezpilotné dopravné prostriedky (Unmanned Aerial Vehicles, ďalej „UAV“). K vybaveniu UAV patria
fotografické prístroje, nahrávacie zariadenia, prostriedky videomonitoringu a iné technické vybavenie
slúžiace na pozorovanie. Tieto technické prostriedky umožňujú vykonávať pozorovateľskú činnosť
v oblastiach, ktoré by pre príslušníkov misie boli príliš nebezpečné, alebo ich presun by bol značne
komplikovaný či nemožný.33
Informácie, ktoré hliadky SMM a UAV získavajú sú následne vyhodnocované a spracované od
hlásení. SMM v svojej činnosti rozoznáva tematické, týždenné, denné a operatívne hlásenia
Denné hlásenia sú vo všeobecnosti zamerané na bezpečnostnú situáciu. Obsahujú údaje
o zaznamenaných porušeniach prímeria a použitia zakázaných zbraní, s presnými údajmi o počte
a čase výstrelov, približnou identifikáciou druhu použitej zbrane a určenia miesta paľby. Taktiež
obsahujú informácie či došlo k usmrteniu osôb, obmedzovaniu ľudských práv , obmedzovaniu
mandátu SMM, poškodeniu civilnej infraštruktúry prípadne k iným mimoriadnym udalostiam.
Operatívne hlásenia (spot reports) obsahujú obvykle informácie o udalostiach, ktoré sa na
rozdiel od bežných (menej závažných) udalostí zaznamenaných v denných hláseniach vyznačujú
osobitnou povahou. Príkladom môže byť, delostrelecké ostreľovanie letísk, nemocníc, civilných
budov, civilných hromadných prostriedkov dopravy, streľba na príslušníkov či vozidlá SMM, iné
OBSE. Permanent Council Decision No. 1117, [cit. 13.4.2017]. Dostupné na internete:
http://www.osce.org/pc/116747
30 OBSE. Protocol on the results of consultations of the Trilateral Contact Group, signed in Minsk, 5
September 2014, [cit.13.4.2017]. Dostupné na internete: http://www.osce.org/home/123257
31 OBSE. Package of Measures for the Implementation of the Minsk Agreements, [cit.13.4.2017].
Dostupné na internete: http://www.osce.org/cio/140156
32 OBSE. Status Report as of 5 April 2017, [cit.13.4.2017]. Dostupné na internete:
http://www.osce.org/special-monitoring-mission-to-ukraine/310191
33 OBSE. Annual Report 2015, s. 68
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ohrozovanie či obmedzovanie príslušníkov SMM, pozorovanie situácie v konkrétnych mestách, ale aj
aktivity súvisiace s vyšetrovaním pádu Boeingu 777 letu MH17 leteckej spoločnosti Malaysia Airlines
na východe Ukrajiny.34 (OBSE, 2017b).
Týždenné hlásenia predstavujú súhrn najdôležitejších udalostí z denných a operatívnych
hlásení a tiež základné údaje o aktuálnom počte, zložení a úlohách SMM.35
Tematické hlásenia (thematic reports) obsahujú omnoho podrobnejšie informácie, než je to
pri denných či operatívnych hláseniach. Zameriavajú sa na rôzne aspekty krízovej situácie. Slúžia na
doplnenie denných hlásení. Vypracované tematické hlásenia boli zamerané na vnútorné presídlenie
osôb na Ukrajine, stav občianskej spoločnosti, situáciu bývalých štátnych inštitúcií v Doneckom
a Luhanskom regióne, dopad krízy na západné regióny Ukrajiny, ochranu civilného obyvateľstva
a slobodu pohybu v Doneckom a Luhanskom regióne, slobodu pohybu cez administratívnu hranicu
na Kryme, rodovú rovnosť v činnosti SMM, prístup k vode v oblastiach zasiahnutých konfliktom,
vymožiteľnosť práva v súvislosti s konfliktom na Ukrajine, obmedzenia slobody pohybu a iné prekážky
SMM v napĺňaní jej mandátu.36
Na čele misie stojí Vedúci pozorovateľskej misie (v súčasnosti Ertugrul Apakan), ktorého
menuje Predseda OBSE. Mandát misie mal pôvodne trvať šesť mesiacov a mohol byť v prípade
žiadosti zo strany Ukrajiny a na základe rozhodnutia Stálej rady OBSE predĺžený V súčasnosti teda
platí mandát SMM až do 31. 3. 2018 (za predpokladu, že hosťujúci štát nevezme späť súhlas s jej
prítomnosťou). Kancelária Vedúceho misie sa nachádza v Kyjeve a ďalšie sú rozmiestnené
v desiatich najväčších mestách. Okrem toho má misia zriadených niekoľko menších stredísk
a vysunutých hliadkových základní, ktoré sú v bezprostrednej blízkosti línie kontaktu. Z celkového
počtu pozorovateľov prevažná väčšina (približne 600 pozorovateľov) pôsobí v Doneckej a Luhanskej
oblasti.37
Prvotné rozhodnutie počítalo s vyslaním stovky civilných pozorovateľov. Tento počet
pozorovateľov nebol dostačujúci a preto bol limit navýšený na tisíc. Momentálne v misii pôsobí 665
medzinárodných pozorovateľov zo 44 štátov. Okrem nich sa na chode SMM podieľa necelá stovka
iných medzinárodných pracovníkov (vedúci misie, zástupcovia, poradcovia, analytici) a približne 300
domácich pracovníkov (asistenti, prekladatelia, miestny poradcovia, administratívny personál) 38
Mandát sa misie sa vzťahuje na celé územie Ukrajiny. Geografický rozsah mandátu je už
od začiatku pôsobenia SMM sporný. Všetky vyššie uvedené rozhodnutia Stálej rady o zriadení a
o predĺžení mandátu SMM obsahujú v závere interpretatívne vyhlásenia niektorých štátov
k rozhodnutiam, ktoré sa inter alia týkajú územnej pôsobnosti misie. Ukrajina, USA a Kanada
opakovane deklarujú, že územie Ukrajiny predstavuje aj Krym a mesto Sevastopoľ a teda mandát
SMM sa vzťahuje aj na túto oblasť, zároveň vyzývajú všetky členské štáty aby nebránili SMM
v uskutočňovaní jej mandátu. Na druhej strane Rusko vo svojich interpretatívnych vyhláseniach
uvádza, že podporuje mandát SMM, no pri určovaní jej územnej pôsobnosti je potrebné prísne
rešpektovať hranice vychádzajúce z právnych skutočností existujúcich od 21. 3. 2014, kedy sa Krym
a mesto Sevastopoľ stali súčasťou Ruskej federácie.39 Z uvedených dôvodov SMM v spornej oblasti
svoj mandát v praxi nevykonáva

34

OBSE. Daily and spot reports from the Special Monitoring Mission to Ukraine, [cit. 13.4.2017].
Dostupné na internete: http://www.osce.org/ukraine-smm/reports
35 OBSE. Status Reports of the Special Monitoring Mission to Ukraine, [cit. 13.4.2017]. Dostupné na
internete: http://www.osce.org/ukraine-smm/157261
36 OBSE. Thematic Reports from the Special Monitoring Mission to Ukraine, [cit. 13.4.2017]. Dostupné
na internete: http://www.osce.org/ukraine-smm/156571
37 OBSE. Permanent Council Decision No. 1246, [cit. 13.4.2017].
Dostupné na internete:
http://www.osce.org/permanent-council/306376
38 OBSE. Status Report as of 5 April 2017, [cit. 13.4.2017]. Dostupné na internete:
http://www.osce.org/special-monitoring-mission-to-ukraine/310191
39 OBSE. Permanent Council Decision No. 1117, [cit. 13.4.2017]. Dostupné na internete:
http://www.osce.org/pc/116747
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ZÁVER
Záverom príspevku by sme chceli poukázať na niektoré nedostatky a problémy SMM v praxi.
Hoci dochádza neustálemu posilňovaniu aktivít OBSE v súvislosti s ukrajinskou krízou, je potrebné
brať do úvahy fakt, že SMM je civilná neozbrojená misia. OBSE malo za cieľ zabezpečiť prítomnosť
svojich pozorovateľov v teréne, ktorí by boli schopní efektívne vykonávať svoje úlohy v rámci
pôvodného mandátu, ako aj povinnosti vyplývajúce Minských mierových dohôd súvisiace s kontrolou
dodržiavania prímeria a stiahnutia ťažkých zbraní. Tieto úlohy sa misii z veľkej časti darí plniť.
Vykazuje však niekoľko zásadných nevýhod oproti klasickej vojenskej peacekeepingovej misii.
Neozbrojená misia môže na jednej strane vyvolávať dojem, že zbytočne „neprovokuje“ bojujúce strany
a potvrdzuje svoje zmierlivé úmysly, jej nevýhody spočívajú predovšetkým v tom, že samotní
pozorovatelia predstavujú takpovediac „ľahký cieľ“, pretože misia nepoužíva žiadne zbrane a to
dokonca ani na vlastnú obranu. Aj napriek tomu, že bezpečnosť pozorovateľov býva mnohokrát
ohrozená doposiaľ nedošlo k úmrtiu alebo vážnemu zraneniu člena misie. Nežiaducim fenoménom
sú únosy pozorovateľov, ku ktorým dochádzalo vo väčšej miere v začiatkoch pôsobenia misie, kedy
jednotlivým skupinám povstalcov nebola misia dosť známa alebo únosmi sledovali vlastné ciele napr.
výmenu zajatcov a pod. V hláseniach SMM sa tiež objavujú informácie o streľbe na príslušníkov
a vozidlá misie.
Podľa bodu 7 Rozhodnutia Stálej rady č.1117 o vyslaní Osobitnej pozorovateľskej misie
OBSE na Ukrajinu majú mať príslušníci SMM za účelom plnenia jej mandátu bezpečný a chránený
prístup naprieč celou Ukrajinou. Uplatňovanie tohto oprávnenia v praxi často naráža na problémy.
V súvislosti s obmedzovaním pohybu pri výkone mandátu SMM bolo vypracované aj samostatné
tematické hlásenie, ktoré opisuje formy obmedzení ako odmietnutie vstupu (táto forma obmedzenia
predstavovala až 56% zo všetkých obmedzení), podmieňovanie vstupu (núteným doprovodom,
predložením pasu, prehliadkou vozidla a pod.), úmyselné zdržiavanie (vykonávanie bežných
kontrolných postupov neprimerane dlhý čas), technické prekážky (interferencia signálu UAV,
streľba/poškodenie UAV a pod.), neochota kompetentných predstaviteľov komunikovať. Poukázané
bolo tiež na neochotu miestnych obyvateľov komunikovať s pozorovateľmi SMM z dôvodu obáv
z následnej represie. V období roka 2016, došlo celkom k 1950 takýmto obmedzeniam pričom 80%
predstavovali obmedzenia spôsobené separatistami z DĽR a LĽR
Jednou z najviac diskutovaných otázok súčasnosti je možné ozbrojenie SMM za účelom
sebaobrany, rozšírenie kapacity a vybavenia SMM, prípadne zriadenie ďalšej misie na Donbase,
ktorá by mala charakter ozbrojenej policajnej misie. Rakúske predsedníctvo OBSE jednoznačne
podporuje rozšírenie mandátu. Ruský minister zahraničných vecí Lavrov vyhlásil, že zriadenie
ozbrojenej policajnej misie by bolo v rozpore s Minskými mierovými dohodami, avšak v rozšírení SMM
a v ozbrojení pozorovateľov za účelom sebaobrany problém nevidí.
Je teda možné predpokladať, že počas Rakúskeho predsedníctva v OBSE dôjde k ďalšiemu
rozširovaniu mandátu OBSE pri riešení krízy na Ukrajine čo predpokladá účinnejší monitoring
prímeria, zlepšenie bezpečnostnej situácie, ale na druhej strane aj zvýšené náklady.
6
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ZODPOVEDNOSŤ PRI TRANSFERE A EXPORTE
KONVENČNÝCH ZBRANÍ NA UKRAJINU
Ján Kováčik
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Kríza na Ukrajine je vyvolaná stretom vnútorných síl v spojení so záujmami tretích strán.
Z pohľadu medzinárodného práva nejde o pomenovanie a riešenie novej situácie. Rôzne
vnútroštátne konflikty a zasahovanie do nich vytvárajú priestor pre vedecký výskum, hľadanie práva,
použitie presných inštitútov a aplikáciu správnych a pravdivých noriem. Geopolitická pozícia Ukrajiny
nám umožňuje pozorovať a skúmať vplyv dvoch veľkých právnych kultúr, európskej a ruskej,
pôsobiacich na úpravu a riešenie viacerých otázok medzinárodného práva. Inštitút zodpovednosti
štátov za zasahovanie do vnútorných konfliktov iných štátov je pritom nový a právne nerozvinutý.
Pomoc alebo podpora pri výkone skutkov, ktoré považuje medzinárodné právo za medzinárodné
trestné činy, nie sú spojené s priamou zodpovednosťou. Predmetom tohto článku je hľadanie
odpovede na otázku, či existuje spoločný právny základ zodpovednosti štátov za zasahovanie do
krízy na Ukrajine prostredníctvom transferov a exportu zbraní.
Kľúčové slová: zodpovednosť, štát, Zmluva o obchode so zbraňami, ATT, Návrh článkov, vnútorný
konflikt, Ukrajina
Abstract: Ukrainian Crisis is caused by clash of internal forces in conjunction with interests of third
parties. From the perspective of international law is finding of crisis solution not a new situation.
Various national conflicts and interference within them, even in this case, create space for scientific
research, searching of law, using of precision institutes and application of true and lawful norms.
Ukraine's geopolitical position allows us to carefully examine the impact of two major legal cultures,
European and Russia's, with their impact and acting in several issues of international law. Institute of
responsibility for interference with internal conflicts is new and undeveloped. Aiding or assisting in the
commission of the internationally wrongful acts are not connected with direct responsibility. The
subject-matter of this article is to find an answer to the question whether there is a common legal basis
for responsibility for interference with the crisis in Ukraine through the transfer and exports of arms.
Key words: responsibility, state, Arms Trade Treaty, ATT, Draft articles, internal conflict, Ukraine
ÚVOD
Inštitút zodpovednosti štátov je predmetom kodifikácie a progresívneho rozvoja
medzinárodného práva, najmä po roku 1990. Tak ako ho charakterizovala Komisia OSN pre
medzinárodné právo, koncept zodpovednosti je vyjadrený ako kombinácia právnej myšlienky
a právnej reality. Predpokladom pre jej vznik je súčasná prítomnosť všetkých nasledujúcich prvkov:
spôsobilý subjekt konania alebo zdržania sa konania, adresát konania alebo zdržania sa konania,
pričítateľný vzťah medzi subjektom a jeho konaním a následné (právne) hodnotiace kritériá konania
alebo zdržania sa konania.
V kontexte medzinárodného práva je primárne konajúcim subjektom štát. Zodpovednosť vo
všeobecnosti vzniká voči medzinárodnému spoločenstvu, ktoré prostredníctvom príslušných orgánov
hodnotí, či úkon subjektu konania spĺňa medzinárodnoprávne požiadavky. Táto matica
medzinárodnoprávnej zodpovednosti je štruktúrovaná v podobe noriem medzinárodného práva, a to
bez ohľadu na to či ide o zmluvné právo alebo právnu obyčaj.1
1

Koncept zodpovednosti nájdeme v celom medzinárodnom práve, napríklad v oblasti úpravy trvalo
udržateľného rozvoja, v úprave činnosti medzinárodných finančných trhov, či v oblasti úpravy uznania
suverenity a nezasahovania do vnútorných vecí štátov.
1
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Rozsah použitia termínu zodpovednosť v medzinárodnom práve je široký. Môže ním byť
kompetencia2, povinnosť štátov3, aplikácia na právne významné konanie jednotlivcov4 alebo
zodpovednosť štátov vo vzťahu k spoločnému postupu proti medzinárodnému terorizmu. Je zrejmé,
že termín zodpovednosti nie je výhradne právny inštitút, podobne ako napríklad termín spravodlivosť,
ale svojou povahou je aj inštitútom právnej filozofie, etiky a medzinárodných vzťahov.
Pre účely tohto článku je preto potrebné presne špecifikovať rozsah a obsah zodpovednosti,
ktorá bude predmetom ďalšieho skúmania. Základné pravidlá medzinárodného práva, ktoré sa týkajú
zodpovednosti štátov za ich protiprávne konanie môžeme nájsť v dokumente Draft articles on
Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (ďalej aj “Návrh článkov”) 5. Ide o dokončený
návrh Komisie OSN pre medzinárodné právo (ďalej aj „Komisia“), ktorý kladie dôraz na sekundárne
normy z oblasti zodpovednosti štátov. Úprava sa tak týka všeobecných podmienok medzinárodného
práva, pri splnení ktorých sa štát považuje za zodpovedný za svoje protiprávne konanie alebo
zdržanie sa konania, spolu s príslušnými právnymi následkami.6 Obsah dokumentu sa nezaoberá
primárnymi normami a v žiadnom prípade nedefinuje obsah medzinárodných záväzkových vzťahov,
ktoré plne ponecháva na úpravu medzinárodného práva. Všeobecne sa text Komisie považuje za
najdôležitejší zdroj úpravy zodpovednosti v medzinárodnom práve. Jeho 59 článkov prehľadne,
zrozumiteľne a jasne navrhuje kodifikáciu rôznych kritérií a štandardov zodpovednosti, vrátane tých,
ktoré už boli predmetom rozhodovania medzinárodných súdov. 7
Širšia problematika riadenia alebo podpory existujúcich neštátnych účastníkov konfliktu 8
vysoko prekonáva možný rozsah tohto článku. Medzinárodnoprávnou úpravou zodpovednosti sa
zaoberali okrem Komisie aj Medzinárodný súdny dvor (ďalej len „MSD“) alebo Medzinárodný trestný
tribunál pre bývalú Juhosláviu (ďalej len „MTTJ“). Tie už vo svojej rozhodovacej činnosti riešili otázku
zodpovednosti štátov za zasahovanie do ozbrojených konfliktov. Tam, kde to bude pre tento predmet
výskumu potrebné a vhodné, preto poukážeme primeraným spôsobom na ich argumentáciu a
aplikovateľné hodnotenie a kritériá.9
Právna veda, vrátane komentára k Návrhu článkov, vyžaduje pre uplatnenie zodpovednosti
existenciu povinnosti vyjadrenej v primárnej právnej norme alebo v jej interpretácii. Ako sme uviedli
vyššie, ich zdroj sa nachádza v medzinárodných zmluvách a mutatis mutandis v obyčajovom práve.
Prekážkami všeobecnej úpravy zodpovednosti za protiprávne konanie štátov sú podľa nášho názoru
Článok 24 Charty OSN : Aby bola zabezpečená rýchla a účinná akcia Organizácie Spojených
národov, zverujú jej členovia Bezpečnostnej rade hlavnú zodpovednosť za zachovanie
medzinárodného mieru a bezpečnosti a uznávajú, že Bezpečnostná rada, plniac svoje povinnosti,
vyplývajúce pre ňu z tejto zodpovednosti, koná ich v mene; alebo článok 26 Charty OSN :
Bezpečnostná rada je zodpovedná prostredníctvom výboru vojenských štábov, spomenutého v
článku 47, za vypracovanie a predloženie plánov na vybudovanie sústavy pre úpravu zbrojenia
členom organizácie, aby tak medzinárodný mier a bezpečnosť dostali pevný a trvalý základ a aby sa
pritom na zbrojenie odvádzalo minimum ľudských a hospodárskych zdrojov sveta.
3 Článok 139 Dohovoru OSN o morskom práve (z 10. decembra 1982): Zodpovednosť za
zabezpečenie dodržiavania pravidiel a zodpovednosti škody
4 Za trestné činy proti ľudskosti, genocídu a ostatné trestné činy podľa medzinárodného práva.
5 Text prijatý Komisiou na svojom 53. zasadnutí v roku 2001, ktorý bol predložený Valnému
zhromaždeniu ako súčasť správy Komisie týkajúcej sa činnosti z tohto pracovného stretnutia.
Dostupné
na:
http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/texts/instruments/english/draft_articles/9_6_2001.pdf&lang=EF
6 Bod 1 Komentára k Návrhu článkov. Dostupné na:
http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/texts/instruments/english/commentaries/9_6_2001.pdf&lang=EF
7 Právnu použiteľnosť potvrdil vo svojej rozhodovacej činnosti napríklad Medzinárodný súdny dvor,
ktorý pri rozhodovaní veci Genocída v Bosne označil články 4 a 8 Návrhu článkov za normy, ktoré
vyjadrujú
medzinárodné
obyčajové
právo.
Dostupné
na:
http://www.icjcij.org/docket/index.php?p1=3&p2=3&case=91&p3=4
8 Na Ukrajine v súčasnosti tzv. Luhanská ľudová republika a Donecká ľudová republika.
9 Upozorňujeme pritom na skutočnosť, že oba tribunály používajú pri svojej činnosti na definovanie
zodpovednosti odlišné kritériá. MSD používa test účinnej kontroly, ktorý pre aplikáciu zodpovednosti
nastavuje veľmi prísne kritériá. Odvolací senát MTTJ používa test celkovej kontroly, ktorý sa opiera
o rozličné predpoklady pre vyvodenie zodpovednosti štátov.
2
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najmä regionalizmus medzinárodného práva, nezáväzný charakter Návrhu článkov alebo limitovaný
výkon jurisdikcie medzinárodných súdov. Je preto potrebné skúmať nielen rozdiely, ale pre účely
aplikácie sekundárnych pravidiel zodpovednosti je nevyhnutné zamerať sa a identifikovať možné
spoločné primárne pravidlá.
Z komplexu vzťahov medzinárodného práva, ktoré je možné skúmať nástrojmi právnej vedy,
je predmetom tohto článku výlučne riešenie zodpovednosti štátov za transfer a export zbraní na
územie Ukrajiny, právnych následkov ich použitia, spolu s hľadaním takej primárnej normy
medzinárodného práva, ktorá bude spoločne aplikovateľná na všetky zúčastnené štáty.
ZMLUVNÁ ÚPRAVA ZODPOVEDNOSTI
Ozbrojenú časť konfliktu na Ukrajine vedú strany primárne konvenčnými zbraňami10. Globálny
nástroj úpravy obchodovania s nimi – Zmluva o obchodovaní so zbraňami (The Arms Trade Treaty,
ďalej aj „ATT“)11, bol prijatý dňa 02. apríla 2013 na pôde OSN. K dnešnému dňu podpísalo ATT 130
štátov, ratifikovalo ju 89, medzi nimi všetky členské štáty Európskej únie.
ATT nie je namierená proti obchodu so zbraňami, uznáva legitímne politické, bezpečnostné,
hospodárske a obchodné záujmy štátov v medzinárodnom obchode s konvenčnými zbraňami 12. ATT
má dva ciele. Sú nimi:
1)
účinná regulácia medzinárodného obchodu s konvenčnými zbraňami, a
2)
stanovenie primárnej zodpovednosti všetkých štátov pri tvorbe a implementácii
príslušných národných kontrolných systémov v tejto oblasti.
Zameranie zmluvy má prispieť ku kolektívnej bezpečnosti, k mieru, k zníženiu ľudského
utrpenia a prostredníctvom evidencie a mechanizmov kooperácie podporiť transparentnosť
a zodpovedné konanie zmluvných strán. Táto globálna medzinárodná zmluva vychádza z princípov
rešpektovania humanitárneho práva.
Na dosiahnutie týchto cieľov, sú zmluvné štáty povinné zriadiť a udržiavať národné kontrolné
systémy na implementáciu ustanovení ATT. Vyššie v texte sme niekoľkokrát spomenuli v rôznych
tvaroch termín zodpovednosť. Podstata inštitútu zodpovednosti je v zmluve obsiahnutá v článkoch 6
a 7, ktoré stanovujú pravidlá o tom, kedy je transfer zbraní zakázaný alebo podlieha
predchádzajúcemu hodnoteniu rizík exportu13. Obsahujú aj podmienky zodpovednosti štátu, vrátane
zodpovednosti za účasť na medzinárodných trestných činoch14.
2

ZODPOVEDNOSŤ PODĽA ČLÁNKU 6 ATT
ATT uvádza v článku 6 tri možnosti, kedy sú transfery konvenčných zbraní absolútne
zakázané. Prvá sa týka situácie, kedy sú transfery v rozpore s opatreniami prijatými Bezpečnostnou
radou OSN konajúcou podľa kapitoly VII Charty OSN, najmä zbrojných embárg15. Druhá stanovuje
zákaz tam, kde by bol transfer v priamom rozpore s medzinárodnými záväzkami štátu podľa
3

Napriek medializovaným informáciám o použití chemických alebo biologických zbraní, sa tieto
tvrdenia nepreukázali.
11 Oznámenie MZV a EZ Slovenskej republiky č. 352/2014 Z.z.; Zmluva bola za Slovenskú republiku
podpísaná 10. júna 2013, nadobudla platnosť 24. decembra 2014. Jej význam pre Slovenskú
republiku vyjadruje aj predbežná vykonateľnosť článkov 6 a 7 v čase pred nadobudnutím platnosti
12 Pred ATT sa problematikou nelegálneho obchodu so zbraňami zaoberal Protokol proti nedovolenej
výrobe a obchodovaniu so strelnými zbraňami, ich súčasťami, komponentmi a muníciou, ktorým sa
dopĺňa Dohovor OSN proti nadnárodnému organizovanému zločinu z roku 2001. Tento protokol bol
do prijatia ATT jediným právne záväzným nástrojom v danej problematike na globálnej úrovni.
13 Tieto ustanovenia sú najväčším problémom pre podpis alebo následnú ratifikáciu veľkých
dodávateľov zbraní USA, Rusko a Čína.
14 Právna úprava zodpovednosti štátu za pomoc alebo podporu pri páchaní činov, ktoré definuje
zmluvné alebo obyčajové právo ako medzinárodné trestné činy.
15 Článok 41 Charty OSN : Aby Bezpečnostná rada dodala svojim uzneseniam účinnosť, môže
rozhodnúť, aké opatrenia bez použitia ozbrojenej sily sa majú urobiť a môže vyzvať členov OSN, aby
takéto opatrenia vykonali. Tieto opatrenia môžu zahrňovať úplné alebo čiastočné prerušenie
hospodárskych stykov, železničných, námorných, leteckých, poštových, telegrafných, rádiových alebo
iných spojov, ako aj prerušenie diplomatických stykov. Rovnako by sa považoval za porušenie zákazu
aj nedodržanie článku 42 Charty OSN a konanie v rozpore s cieľmi operácie OSN.
10
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medzinárodných dohôd, ktorých je zmluvnou stranou, najmä tých, ktoré sa týkajú transferu alebo
nezákonného obchodovania s konvenčnými zbraňami.
Tretiu možnosť môžeme považovať za jeden z najdôležitejších bodov ATT, pre ktorý proti nej
hlasovali Sýria, Irán a KĽDR a pre ktorý sa zatiaľ nestali zmluvnou stranou napríklad Čína a Ruská
federácia, ktoré sa zdržali hlasovania o obsahu Zmluvy a nie sú zmluvnou stranou ATT. Článok 6 bod
3. považujeme (tak ako aj zmluvné strany ATT) za silný prvok pre formovanie inštitútu zodpovednosti
v medzinárodnom práve. Obsahuje zákaz udeliť povolenie na transfer konvenčných zbraní, ak má
štát v čase udeľovania povolenia vedomosť o tom, že zbrane alebo predmety sa použijú na páchanie
genocídy, trestných činov proti ľudskosti, vážneho porušenia Ženevských dohovorov z roku 1949,
útokov namierených proti civilným objektom alebo civilným osobám, ktoré sú chránené ako také,
alebo iných vojnových zločinov tak, ako ich definujú medzinárodné zmluvy, ktorých je zmluvnou
stranou.
Všetky tri právne vety článku 6 sú koncipované rovnako (štát, zmluvná strana neudelí
povolenie na transfer), s podobnými formuláciami podmienok zákazu. Bod 3. však uvádza ako
osobitný predpoklad vedomosť štátu. Aj podľa výkladu k ATT, sa vedomosť štátu považuje za
objektívnu požiadavku, v rozsahu, tak ako ju konštatoval MSD v prípade Korfský prieliv 16 alebo už
v poznámke 7) citovaný prípad Genocída v Bosne17. OSN v komunikácii s Ruskou federáciou (pred
prijatím ATT) uviedla, že význam termínu vedomosť je širší ako termín „byť informovaný
o skutočnostiach, ktoré umožňujú úplné presvedčenie ... na základe všetkých získaných údajov“18.
Limitujúci a nepresný by bol aj výklad termínu podľa štandardov Rímskeho štatútu Medzinárodného
trestného súdu, aj keď s rovnakým cieľom ochrany ľudskosti.19
Obsah pojmu „vedomosť“ je formulovaný prísne, a to aj so zreteľom na význam pojmu transfer.
Podľa článku 2 bod 2. ATT sa za transfer považujú činnosti medzinárodného obchodu – vývoz, dovoz,
tranzit, prevoz a sprostredkovanie. Tento rozsah ukladá štátom povinnosť konať (rozhodovať,
zisťovať a následne zodpovedať) nielen v prípade priamej obchodnej aktivity, ale aj v prípade prevozu
či tranzitu cez ich územie, teda aj keď nie sú priamymi účastníkmi obchodu so zbraňami.
Článok 6, body 1. a 2. ATT sú závislé od rozhodnutia Bezpečnostnej rady OSN alebo od
existencie a výkladu medzinárodného záväzku. Ich prítomnosť v ATT potvrdzuje už existujúci právny
stav, t.j. že článok 25 Charty OSN vyžaduje od členských krajín prijatie a vykonávanie rozhodnutí BR
OSN. Tento záväzok je obsiahnutý aj v článku 48 Charty OSN o výkone rozhodnutí BR OSN na
zachovanie mieru a bezpečnosti. Uvedená úprava ATT preto ako duplicitná nie je podľa nášho názoru
pre účely zmluvy potrebná. Navyše sa dá považovať za podmienenú, a to so zreteľom na možné
prekážky prijatia rozhodnutia BR OSN o embargu, predovšetkým v podobe uplatnenia práva veta jej
stálym členom, a to aj v prípade zjavného porušovania humanitárneho práva 20. Ďalšia limitácia
zodpovednosti štátu vychádza z požiadavky, aby jeho povinnosť mala zmluvný charakter (teda je
vylúčená aplikácia obyčajového práva).
Článok 6, bod 3. ATT však v plnom rozsahu ukazuje možnosti moderného medzinárodného
práva, kedy spája povinnosť s následkom zodpovednosti priamo proti štátu transferu, teda priameho
exportéra, ale aj tranzitnej krajiny, ktoré majú povinnosť v prípade vedomosti o použití zbraní
v rozpore s ATT transfer zakázať. Súčasťou právnej vety článku 6 bod 3. ATT je vymenovanie takých
porušení medzinárodného práva, ktoré sa všeobecne považujú za jeho kogentné normy a ochrana

Prípad Corfu Channel (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v. Albania). Dostupné
na: http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=3&case=1&p3=4
17 Vedomosť veľmi vhodne a použiteľne vysvetľuje aj Návrh článkov, ktorý termín používa explicitne
alebo implicitne, v závislosti od nezmluvnej povahy obyčajového práva, ktoré podrobila Komisia
výskumu.
18 United Nations General Assembly Official Records of the 67th session, 71st plenary meeting, str.
10.
19 Oznámenie MZV SR č. 333/2002 Z.z., článok 30 bod 3. Rímskeho štatútu: Na účely tohto článku
"vedome" znamená uvedomovanie si toho, že existuje určitá okolnosť alebo že určitý následok
nastane pri bežnom priebehu vecí. "Znalosť" a "vedome" sa interpretujú zhodne.
20 Tak ako v súčasnosti aplikuje Ruská federácia v BR OSN pri hlasovaní o Sýrii
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ktorých je predmetom platných medzinárodných zmlúv21. Na preukázanie zodpovednosti tak stačí
preukázanie príčinnej súvislosti medzi vedomosťou, transferom zbraní a následným porušením
uvedených kogentných noriem medzinárodného práva22.
ZODPOVEDNOSŤ PODĽA ČLÁNKU 7 ATT
Článok 6 ATT sa vzťahuje na všetky typy transferu zbraní. Článok 7 ATT sa vzťahuje iba na
exporty. Ak navrhovaný vývoz zbraní nie je zakázaný z dôvodov ustanovených v článku 6, štát pred
vývozom musí vykonať vyhodnotenie rizika a prešetriť konečné použitie zbraní.
Z právnej úpravy vyplýva, že ide o prísnejší režim zodpovednosti ako v článku 6 bod 3. ATT.
Štát je povinný aktívne zisťovať informácie a následne posúdiť možné negatívne následky porušenia
zmluvy, predovšetkým či export konvenčných zbraní alebo položiek:
a) môže prispieť alebo samostatne ohroziť mier a bezpečnosť, alebo
b) by zbrane alebo položky mohli byť použité na spáchanie alebo napomáhanie spáchania
vážneho porušenia medzinárodného humanitárneho práva, prípadne vážneho porušenia
medzinárodného práva v oblasti ľudských práv23.
Zmluvné štáty pri hodnotení a zvažovaní všetkých dostupných rizík exportu zbraní sú povinné
rozhodnúť, či prevažuje riziko ktoréhokoľvek posudzovaného negatívneho následku. Precedens pre
analýzu kritéria rizika je obsiahnutý už v dokumente Európskej únie z roku 1998, v Kódexe správania
pri vývoze zbraní24. Zabezpečuje, aby členské štáty EÚ vždy posúdili všetky riziká a po ich posúdení
na základe princípov medzinárodného humanitárneho práva nevydali licenciu na export, ak existuje
jasné riziko, že navrhovaný vývoz by mohol byť použitý na vnútornú represiu.
Riziko sa podľa európskej normy určuje prostredníctvom hodnotenia troch kritérií:
1) minulosť a súčasnosť príjemcu zbraní a jeho história dodržiavania medzinárodného
humanitárneho práva,
2) zámery príjemcu vyjadrené prostredníctvom formálnych záväzkov a
3) možnosti príjemcu, aby zabezpečil, že zariadenie alebo technológie bude používať v súlade
s medzinárodným humanitárnym právom a nepoužije ich k vážnemu porušovaniu
humanitárneho práva.
Presnosť a stálosť kritérií sú zárukou ich vysokej použiteľnosti25. Kódex správania zdôrazňuje
nástup novej úpravy medzinárodného práva, a to aktívnej povinnosti exportéra vyšetrovať a zisťovať,
než pristúpi k vývozu zbraní, prevládajúce podmienky v krajinách prijatia a prípadné zneužitie zbraní
pre nepovolené účely.
Štát podľa ATT, ako aj európskej úpravy, zodpovedá za konanie v čase svojho rozhodovania.
Ak nastane po exporte zbraní taká zmena okolností, ktorú nemohol predvídať a konal pritom v dobrej
viere v čase kedy žiadne riziko neprevažovalo, alebo bolo v pomere k negatívnemu následku len
nepatrné, tak nenesie žiadnu zodpovednosť. Podstatu článku 7 ATT odráža terminológia
medzinárodného práva v pojme náležitej starostlivosti. Aplikácia zodpovednosti na úrovni náležitej
starostlivosti je prísnejšia ako vedomosť, tak ako ju uvádza a obsahuje čl. 6 ATT, keďže vyžaduje od
štátu aktívne konanie. Z porušenia článku 7 ATT síce nevyplýva, že štát je priamo (spolu)zodpovedný
za závažné porušenia medzinárodného humanitárneho práva alebo iné negatívne dôsledky, ale
vytvára právne predpoklady pre uplatnenie zodpovednosti.
4

Napríklad Ženevské dohovory zo dňa 12. augusta 1949 na ochranu obetí vojny; vyhláška ministra
zahraničných vecí č. 65/1954 Zb. spolu s Dodatkovými protokolmi I a II; Oznámenie FMZV č.
168/1991 Zb.
22 Tu môžeme poukázať na diskusiu počas rokovaní o obsahu zmluvy, kedy JAR ako vhodnejší termín
vzniku zodpovednosti namiesto „času udeľovania povolenia“ navrhovala prísnejšiu úpravu „čas
transferu“, ktorý trvá dlhšiu dobu.
23 Článok 7 bod 1. písm. (b) (i) a (ii) ATT
24 European Union Code of Conduct on Arms Exports, The Council, 8675/2/98, zo dňa 05. júna 1998.
Dostupné na: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/08675r2en8.pdf
25 Ešte pred uzatvorením ATT harmonizovali s úpravou EÚ svoje procesy aj nečlenské štáty: Kanada,
Island, Macedónsko, Čierna Hora, Nórsko, Bosna a Hercegovina. Výrazná diplomatická a odborná
aktivita EÚ stojí aj za prijatím samotnej ATT, ktorá bola aj predmetom spoločnej zahraničnej politiky
EÚ.
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Rovnako, ako pri výklade článku 6 ATT môžeme zároveň konštatovať, že aj článok 7 ATT je
potvrdením existencie a záujmu na ochrane noriem humanitárneho práva nástrojmi zmluvného
medzinárodného práva.
ZODPOVEDNOSŤ PODĽA NÁVRHU ČLÁNKOV
V rozsahu zodpovednosti za transfer a export zbraní na územie Ukrajiny je medzinárodné
obyčajové právo širšie uplatniteľné ako ATT, keďže sa jeho všeobecná úprava neobmedzuje iba na
medzinárodné trestné činy uvedené v článku 6 bod 3. a 7 ATT a dá sa aplikovať aj na ďalšie negatívne
následky v oblasti humanitárneho práva.
Všeobecnú úpravu zodpovednosti štátov riešia Návrhy článkov Komisie OSN. Právna veda
a medzinárodné súdne orgány ich považujú za vyjadrené medzinárodné obyčajové právo. Tieto
pravidlá uvádzajú východiskové podmienky pre vznik zodpovednosti, ako aj príslušné právne
následky. Pri transfere, resp. exporte zbraní a ich následnom použití možno vždy uvažovať aj
o spoločnej zodpovednosti importéra a exportéra. Návrhy článkov riešia aj zodpovednosť štátu za
podporu alebo pomoc pri spáchaní medzinárodne protiprávneho činu vykonaný iným štátom alebo
neštátnym subjektom, ktorý má za následok zodpovednosť štátu za akt účasti na takomto konaní.
Úprava Návrhu článkov sa pritom netýka iba zákazu použitia sily, a neaplikujú sa iba na zbrane.
Zodpovednosť štátu vzniká napríklad aj v prípade, ak porušuje sankcie uvalené BR OSN na iný štát,
ktorému dodáva v rozpore s nimi tovary alebo služby.
Článok 16 Návrhu článkov uvádza, že štát, ktorý pomáha alebo asistuje inému štátu pri
spáchaní medzinárodne protiprávneho činu je za to medzinárodne zodpovedný, ak tak koná s
vedomím okolností medzinárodne protiprávneho činu a by taký akt bol medzinárodne protiprávny, ak
by ho spáchal aj samotný štát.26
Slová "medzinárodne protiprávny úkon" zahŕňajú všetky neoprávnené konania štátu, bez
ohľadu na ich povahu alebo závažnosť. MSD vo svojej činnosti určil že "spoluúčasť", tak ako je
uvedená napríklad v článku III (e) Dohovoru o zabránení a trestaní zločinu genocídy, obsahuje
poskytnutie prostriedkov na spáchanie alebo uľahčenie spáchania trestného činu, je podobná ako
zodpovednosť pri podpore alebo pomoci podľa článku 16 Návrhu článkov.
Komentár k článku 16 Návrhu článkov výslovne uvádza, že štát môže byť zodpovedný aj v
prípade, ak poskytuje vojenskú podporu alebo pomoc štátu alebo neštátnemu subjektu, ktoré nie je
samo o sebe zakázané, keď taký štát alebo neštátny subjekt využíva takúto vojenskú pomoc pri
spáchaní závažného porušenia ľudských práv.
Ako kritérium zodpovednosti uvádza Návrh článkov rovnako ako článok 6 ATT prvok
vedomosti štátu, ktorý sa dá interpretovať naozaj veľmi široko27. Vedomosť podľa komentára Komisie
znamená povedomie o okolnostiach, za ktorých má byť podpora alebo pomoc použitá. V nadväznosti
na tento text, pridáva komentár ďalšie požiadavky na vytvorenie zodpovednosti, a to príčinnú súvislosť
medzi pomocou a neoprávneným aktom, pričom asistencia alebo pomoc musí byť poskytnutá s
cieľom uľahčiť alebo umožniť uskutočnenie protiprávneho činu a ten sa musí aj skutočne vykonať.
Predpokladá sa zároveň, že ide o akt, ktorý porušuje alebo inak zasahuje závažným spôsobom
do oblasti humanitárneho práva.
5

ZÁVER
Zodpovednosť za transfer a export konvenčných zbraní na územie Ukrajiny v prípade
členských krajín EÚ vychádza z ATT, rovnako ich zaväzuje aj Kódex správania.
Štáty, ktoré nie sú účastníkmi ATT alebo podobného právneho nástroja, pri svojej činnosti
vychádzajú z predpokladu nezodpovednosti, teda že bez existencie primárnej právnej normy, ktorá
by im zakazovala transfer a export zbraní, nevznikne, resp. sa neuplatní ani sekundárna norma zodpovednosť za jej porušenie.
6

Článok 16 sa môže tiež byť analogicky uplatniť v situáciách týkajúcich sa podpory alebo pomoci
štátu neštátnemu subjektu. Pomoc a podpora sa podľa výkladových pravidiel Komisie nesmú priamo
spájať a zamieňať so zodpovednosťou konajúceho štátu.
27 Všeobecne možno konštatovať, že Komisia OSN vychádzala z kritéria vedomosti, keďže sa
všeobecne považuje v medzinárodnom obyčajovom práve za odlišujúce kritérium pre založenie
zodpovednosti štátu.
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S takýmto právnym názorom sa však nestotožňujeme. Podstatou a právnym predpokladom
existencie medzinárodného práva je jeho záväznosť, rešpekt štátov k jeho dodržiavaniu a ochrana
základných hodnôt ľudskosti. Ako sme uviedli na príklade Zmluvy o obchode so zbraňami, jej
články 6 a 7 obsahujú úpravu, ktorá má chrániť fyzické osoby pred negatívnymi následkami porušenia
medzinárodného práva. Zmluva o obchode so zbraňami pritom len čiastočne obsahuje všeobecnú
úpravu medzinárodného obyčajového práva, ktoré je podstatne širšie a pestrejšie, a tak v potrebnom
rozsahu na ňu odkazuje.
Genocída, trestné činy proti ľudskosti, vážne porušenia Ženevských dohovorov z roku 1949,
či ostatné porušenia humanitárneho práva sú kodifikované v zmluvných primárnych normách, a teda
sa spájajú so sekundárnymi normami zodpovednosti za ich porušenie. Limity zodpovednosti
prirodzene nie sú neobmedzené, ale upravené tak, ako v iných prípadoch, právom. Nie je možné
súhlasiť s niektorými závermi, že medzi konaním štátov a zodpovednosťou existuje medzera, ktorú
treba prekonať prostredníctvom výkladových pravidiel neprávneho alebo nezáväzného charakteru28.
Medzinárodné právo ponúka právne riešenie, ktoré je právne uplatniteľné a právne vynútiteľné. Malá
početnosť noriem medzinárodného práva o zodpovednosti, ako aj nízky počet súdnych rozhodnutí
neznamená, že vzťah porušenia povinnosti štátu a zodpovednosti neexistuje.
Je na členoch medzinárodného spoločenstva štátov, ktoré kodifikovali inštitút zodpovednosti
štátov za transfer a export zbraní, aby pri jej uplatňovaní postupovali rovnako aj voči nezmluvným
štátom a to uplatňovaním zodpovednosti ako normy obyčajového práva.
V súčasnosti prebieha diskusia o uplatňovaní zodpovednosti na základe porušenia ius cogens
a názory právnej vedy sa rozlišujú. Hoci sa prikláňame k názoru, že zodpovednosť je možné vyvodiť
aj na tomto základe, identifikovali sme aj iné primárne zdroje aplikovateľné na skúmanú problematiku.
Spoločný právny základ predpokladu uplatnenia zodpovednosti štátov za zasahovanie do krízy
na Ukrajine prostredníctvom transferov a exportu zbraní existuje a môžeme ho nájsť v platných
zmluvách na ochranu základných princípov ľudskosti, ktorých účastníkmi sú aj nezmluvné strany ATT.
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NOVÝ PRÍSTUP KU KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI UKRAJINY
Stela Kovaľová
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Medzinárodné spoločenstvo v súčasnosti čelí kybernetickým hrozbám doposiaľ
nepreskúmaného rozmeru. Ukrajina pocítila v posledných rokoch silu kybernetických útokov rôznej
podoby. Príspevok uvádza rôznorodosť kybernetických útokov ako aj postavenie ich aktérov.
Kľúčové slová: Ukrajina, kybernetická bezpečnosť, kybernetický priestor, informačno-komunikačné
technológie
Abstract: The international community is currently facing cybernetic threats not yet explored. In recent
years, Ukraine has felt the power of cyber-attacks of various forms. These article shows the diversity
of cyber-attacks as the status of their actors.
Key words: Ukraine, cybersecurity, cyberspace, information and communication technologies
ÚVOD
Masívny nástup počítačov a internetu, vznik celosvetovej informačnej a komunikačnej siete,
digitálne spracovanie informácií a obchodovanie s nimi, ako aj prenos dát a informácií
prostredníctvom sietí na veľké vzdialenosti vedú k prehlbujúcej sa závislosti vyspelých štátov sveta a
ich ekonomík na informačno-komunikačných technológiách (ďalej len „ICTs“) a k zvyšovaniu ich
vzájomnej prepojenosti a závislosti. Revolúcia založená na integrácii informačných, komunikačných
technológií a počítačových systémov prepojených sieťami a internetom prenikla do všetkých oblastí
každodenného života. Informačné technológie sú využívané k širokému spektru aktivít, sú
predpokladom efektívneho fungovania ekonomiky a jej prosperity. Priamoúmerne s rastom závislosti
na informačných a komunikačných technológiách, vlády jednotlivých štátov pristupujú vo väčšej či
menšej miere k prijímaniu bezpečnostných opatrení za účelom zmiernenia hrozieb a redukcie rizika
spojených s používaním informačných a komunikačných technológií vo verejnom ako aj v súkromnom
sektore, zvýšenia kybernetickej bezpečnosti, bezpečnosti národných sietí, situačného povedomia a
povedomia o rizikách spojených s používaním informačných a komunikačných technológií v radoch
širokej verejnosti. Efektívna počítačová bezpečnosť je kľúčom k schopnosti každého národa chrániť
svoje hospodárstvo ako aj občanov. Zvrátiť vynikajúce kybernetické hrozby, ktorým v súčasnosti čelia
štáty prestavuje nevyhnutnosť zabezpečiť integrovaný prístup ku kybernetickej bezpečnosti na mieru
ich konkrétnych aspektov a rizikového profilu, riešenie nielen technické aspekty ich obrany, ale aj
ochranu ich obyvateľov. Vzhľadom na často nadnárodný charakter útokov, dochádza k neustálemu
stieraniu štátnych hraníc, ako aj hraníc medzi vojenským a civilným, medzi domácim a zahraničným,
medzi verejným a súkromným. Geografické hranice, tak ako sú historicky definované medzi
jednotlivými národmi, strácajú na význame.
Príspevok je zameraný na nový prístup Ukrajiny ku kybernetickej bezpečnosti po masových
kybernetických útokoch počas konfliktu na Ukrajine. Môžeme kybernetický útoky na Ukrajine
považovať za kybernetickú vojnu? V úvahách zavedenia nového prístupu Ukrajiny ale i vo
všeobecnosti štátov ku kybernetickej bezpečnosti je nevyhnutné vedieť zaradiť aktérov
kybernetických útokov pod právny inštitút, ktorý sa na nich bude vzťahovať. Pojem kybernetická vojna
nemá presnú legálnu definíciu. Súčasné medzinárodné právo rozlišuje ozbrojený konflikt, ozbrojený
útok a použitie sily, ale otázkou je, ako uviesť kybernetický konflikt do tohto rámca.
1
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KYBERNETICKÝ PRIESTOR
Pojem kybernetický priestor použil prvýkrát William Gibson vo svojom diele Neuromancer 1
v roku 1984, kde kybernetický priestor opisuje ako „konsenzuálne halucinácie, ktoré denne pociťujú
miliardy oprávnených operátorov i deti všetkých národov, ktoré sa učia matematické koncepty...
grafická reprezentácia dát abstrahovaných z každého počítača ľudského systému. Nepredstaviteľná
komplexnosť. Línie svetla zoradené v nepriestorne mysle, zhluky a súhvezdia dát. Ako svetlá mesta,
ustupujúce.“2 Pre počítačové termíny sú typické exaktné pojem napriek tomu pojem kybernetická
bezpečnosť nie je pojmom jasne zadefinovaným. Jednotlivé charakteristiky daného pojmu nám ho
viac či menej približujú a bližšie objasňujú.
Kybernetický priestor charakterizovalo ministerstvo obrany USA ako globálnu doménu
v rámci informačného prostredia pozostávajúcu zo vzájomne závislej siete systémov a infraštruktúr
informačných technológií, a s tým spojenej fyzickej infraštruktúry, charakteristickú používaním
elektronického a elektromagnetického spektra pre ukladanie, úpravu a výmenu dát. 3 Pojem
kybernetický priestor vymedzuje aj Slovenská koncepcia kybernetickej bezpečnosti ako „virtuálny
priestor bez hraníc, považovaný za globálnu interaktívnu doménu v rámci informačného prostredia,
ktorá je charakteristická používaním elektronického a elektromagnetického spektra pre vytváranie,
ukladanie, modifikovanie a výmenu dát a využívanie služieb. Kybernetický priestor znamená aj
kombinovaný fenomén globálneho prepojenia, decentralizovaných a stále sa rozširujúcich
elektronických informačných, komunikačných a riadiacich systémov, ako aj prepojenia spoločenských
a hospodárskych procesov objavujúcich sa vo forme dát a informácií prostredníctvom týchto
systémov, vrátane dát v nich uložených, resp. spracovávaných.“4
„Meniaci sa charakter bezpečnostných hrozieb si uvedomujú i mnohí štátni predstavitelia a
uznávané autority, ktorých myšlienky sa „pretavujú“ do medzinárodnoprávnych dokumentov rôznej
právnej sily.“5 Jednotlivé štáty si uvedomujú dôležitosť kybernetického priestoru a najmä jeho
existencie ako bezhraničného systému postupne snažili o uzatváranie medzinárodných zmlúv
aplikujúc medzinárodné právo na tento priestor, na 69 zasadnutí valného zhromaždenia OSN bol
navrhnutý jedinečný samostatný súbor noriem. V správe expertnej skupiny bezpečnostnej rady OSN
sa všeobecne uznáva, že „medzinárodné právo, a najmä Charta OSN, je uplatniteľná a nevyhnutná
pre udržanie mieru stabilitu a podporu otvoreného, bezpečného, pokojného a dostupného prostredia
ICTs.“6 Na samite NATO vo Walese v roku 2014 sa uznáva, že „medzinárodné právo vrátane
medzinárodného humanitárneho práva a charty OSN sa uplatňujú v kybernetickom priestore“ 7
Následne na samite NATO vo Varšave, ktorý sa uskutočnil 8-9. júla 2016 bol kybernetický priestor
uznaný za operačnú doménu, v ktorej sa musí NATO brániť tak efektívne ako vo vzduchu, na mori a
na pevnine.8 Čím sa kybernetický priestor oficiálne ako piata doména spoločne so vzduchom, morom,
zemou a kozmickým priestorom. Kybernetická obrana je neoddeliteľnou súčasťou kolektívnej obrany
2
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a kybernetický útok by mohol mať taký škodlivý účinok ako ozbrojený útok, čo by mohlo viesť k
uplatneniu článku 5 Severoatlantickej zmluvy.9
Kybernetický priestor predstavuje najnovšiu hrozbu pre infraštruktúry, ktoré sú životne dôležité
pre akéhokoľvek štát. Globálna spoločnosť, v ktorom žijeme nás núti byť permanentne pripojení k
sieti, a teda závislí na virtuálnom prostredí, a to tak ako v našich domovoch aj v pracovnom prostredí.
Navyše taká závislosť pramení z globalizácie medzinárodných aktivít a globalizácie informácií na
národnej úrovni. Globalizácia podnikateľského prostredia, prenos sociálnych a ekonomických aktivít
do on-line prostredia a vznik závislosti na technológiách sa stali dôvodom na obavy pre inštitúcie
zodpovedné za verejný poriadok a bezpečnosť. Čo si uvedomuje ja Európska únia a kybernetická
obrana zostáva jednou z kľúčových úloh obrany. Kybernetická stratégia Európskej únie z roku 2013
hovorí, že prioritou je “otvorený, bezpečný a chránený kybernetický priestor“. 10
KYBERNETICKÉ ÚTOKY NA UKRAJINE
Konflikt sa začal ako vnútorná záležitosť, masové protesty na námestí v Kyjeve známe ako
Euromaidan v novembri 2013, protiprávne zásahy do fungovania štátu, okupácia Krymu vyvrcholili do
vnútorného ozbrojeného konfliktu na východnej Ukrajine. Počas prvej fázy protestov na tzv.
Euromaidne bolo prostredníctvom kybernetické systémy využívané na napríklad narušenie webových
stránok a útoky DDoS11, obmedzenie používania internetových služieb čím zároveň bolo porušené
trestné právo Ukrajiny.12 Počas okupácie Krymu a ozbrojeného konfliktu na východnej Ukrajine
uplatňuje zákon ozbrojeného konfliktu, ktorý reguluje správanie všetkých aktérov konfliktu vrátanie
aktérov kybernetických útokov.
Najrozsiahlejšie kybernetické útoky zasiahli Ukrajinu v rokoch 2015 a 2016. Dňa 23. decembra
2015 ukrajinská spoločnosť Kyivoblenergo, regionálna spoločnosť distribuujúca elektrickú energiu,
informovala výpadkoch ňou poskytovaných služieb. Výpadky boli spôsobené nezákonným vstupom
tretej strany do počítača spoločnosti a Systému SCADA13. Približne o 3:35 hod. Miestneho času bolo
sedem 110 kV a 23 35 kV rozvodných staníc odpojených na tri hodiny. Neskôr vyhlásenia ukázali, že
počítačový útok zasiahol ďalšie časti rozvodnej siete a operátori boli nútení prejsť do ručného
režimu.14
Pôvodne
sa
predpokladalo,
že
výpadky
ovplyvnili
približne
80 000 ľudí po vyšetrovaní sa zistilo, že boli napadnuté tri rozdielne distribúcie oblenergos15, čím sa
preukázalo, že výpadky energie ovplyvnili približne 225 000 ľudí v rôznych oblastiach.16 Krátko po
útoku ukrajinskí vládni predstavitelia potvrdili, že výpadky boli spôsobené kybernetickým útokom
a zodpovedná za útok bola Ruská bezpečnostná služba. Kybernetický útok v roku 2016 zasiahol
hlavné mesto Kyjev. „Útok ovplyvnil automatizačné riadiace systémy v severnej elektrárni v blízkosti
dedinky Novi Petrivtsi pri Kyjeve čo malo za následok úplnú stratu energie pre severnú časť Kyjeva
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informácií a medzinárodnú spoluprácu v oblasti trestného stíhania počítačovej kriminality. Štáty, ktoré
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na pravom brehu rieky Dneper a okolitého regiónu. Inžinieri Ukrenergo, ukrajinskej národnej
energetickej spoločnosti, zmenili zariadenie na režim ručného ovládania a začali obnovovať energiu
do 30 minút.“17 Oleksii Yasnskiy, vedúci laboratórií ISSP18, povedal pre BBC: "Útoky v rokoch 2016 a
2015 neboli veľmi odlišné s jediným rozdielom, že útoky v roku 2016 sa stali zložitejšími a boli oveľa
lepšie organizované."19
Aktéri
V medzinárodnom ozbrojenom konflikte bojujúce strany využívajú imunity čo znamená, že
nemôžu byť stíhaní za účasť v nepriateľských akciách s výnimkou vojnových zločinov a v zajatí majú
status vojnových zajatcov. Tieto pravidlá platili aj počas okupácie Krymu. Väčšina aktérov
zodpovedných za kybernetické útoky boli neštátnymi aktérmi ako napríklad príslušníci proruskej
hackerskej skupiny CyberBerkut20. Ak takáto skupina bola súčasťou organizovanej ozbrojenej skupiny
patriacej k stranou konfliktu a spĺňa podmienky:
1, sú zodpovední určenej osobe veliteľovi/nadriadenému
2, majú rozoznateľný na diaľku pevný rozlišovací znak
3, nosia zbrane viditeľne
4, vykonávajú činnosť v súlade a s vojnovými zvyklosťami21
Tieto kritériá sú dôležité na rozlíšenie bojovníkov od civilistov. Je nepravdepodobné, že neštátne
hackerské skupiny, aj napriek tomu, že sú aktívne počas konfliktu nenaplnia vyššie uvedené
podmienky ženevského dohovoru. Hackeri alebo hackerské skupiny, ktoré nie sú bojovníkmi, treba
považovať za civilistov. Ak sa však priamo podieľajú na nepriateľských akciách, strácajú svoju
ochranu ako civilné obyvateľstvo a môžu byť zamerané protistranou. Tri kritériá musia byť splnené na
to, aby sa mohli považovať za civilistov, ktorí sa priamo zúčastňujú na nepriateľských akciách: 22
1, musí existovať určité množstvo resp. veľkosť poškodenia teda akt, ktorý nepriaznivo
ovplyvní vojenské operácie alebo vojenskú kapacitu protivníka alebo smrť, zranenie alebo
zničenie osôb alebo predmetov chránených pred priamym útokom.23
2, musí existovať kauzálny nexus medzi činom a spôsobenou škodou
3, musí existovať spor, čo znamená, že operácie musia mať vplyv na vojenské operácie
protivníka. Škody môžu byť spôsobené aj počítačovými operáciami a nemusia nevyhnutne zahŕňať
fyzické škody. V prípade CyberBerkut a iných aktívnych hackerových skupín tieto efekty
pravdepodobne nedosiahli prah "poškodenia". V medzinárodných ozbrojených konfliktoch, podobne
ako na východnej Ukrajine, neexistuje takzvaná bojová imunita. Pri analýze rozsahu a následkov
kybernetických útokov v rokoch 2015 a 2016 by útok rozsah poškodenia dosiahol no absentuje spor
resp. je takmer nemožné subsumovať, konkrétne kybernetické útoky k ozbrojenému konfliktu.
3.1

ZÁVER
Medzinárodné právo sa vzťahuje aj na kybernetický priestor. Počas ozbrojeného konfliktu sa
zákon o ozbrojených konfliktoch vzťahuje na akúkoľvek počítačovú operáciu vykonanú v súvislosti s
nepriateľskými útokmi. Doteraz sme nevideli prípad, keď násilné kybernetické konflikty medzi
stranami samy osebe predstavovali ozbrojený konflikt predstavujú skôr súčasť väčšieho tradičného
4
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konfliktu. Takýmto spôsobom prebehol aj konflikt na Ukrajine. Medzinárodný právny rámec pre a
kybernetické operácie, ktoré sa uskutočnili v súvislosti s konfliktom na Ukrajine sú nejasné. Hackeri
alebo hackerské skupiny, ktoré sa snažia ovplyvniť vojenskú činnosť protivníka sa zúčastňujú
nepriateľských akcií a musia vykonávať svoju činnosť v súlade so zákonom o ozbrojených konfliktoch.
Kybernetické operácie na Ukrajine v roku 2013 a 2014, boli využité buď na zhromažďovanie
spravodajských informácií, alebo ako súčasť prebiehajúcej "informačnej vojny" medzi stranami.
Neboli spustení, aby spôsobili škody na infraštruktúre a iných vojenských spôsobilostiach. Výsledkom
toho je, že väčšina týchto kybernetických operácií sa ešte nezvýšila na úroveň aktivít zakázaných
alebo dokonca riadených zákonom ozbrojeného konfliktu. To by bolo inak, keby kybernetické systémy
boli viac integrované do operácií kinetickej vojny. Situácia sa zmenila útoky v rokoch 2015 a 2016,
kedy Ukrajinu zasiahli dva masové kybernetické útoky zamerané na infraštruktúru, ktoré spôsobili
škody veľkého rozsahu. Na čo Ukrajina reagovala vydaním novej stratégie kybernetickej bezpečnosti
a vytvoreniu národného koordinačného centra pre kybernetickú bezpečnosť, ktoré koordinuje okrem
oblasť národnej bezpečnosti, vládnych orgánov zodpovedných za implementáciu kybernetickej
stratégie, snaží sa o zvýšenie efektívnosti verejnej správy a pôsobí v oblasti ochrany vnútroštátnych
informačných zdrojov, utajovaných skutočností a národných kritických infraštruktúr. Ukrajinská
kybernetická stratégia je celkovo oveľa reaktívnejšie a efektívnejšia ako predchádzajúca stratégia
otázkou však ostáva či je dostačujúca.
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UKRAJINSKÁ KRIZE A INSTITUT DONUCENÍ V MEZINÁRODNÍM
PRÁVU
Petr Stejskal
Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta
Abstrakt: Donucení v mezinárodním právu je svěřeno jeho subjektům. Při výkonu donucení formou
represálií musí být dán mezinárodněprávní delikt, musí předcházet marná výzva, represálie musí být
přiměřené a nesmí být v rozporu s ius cogens. V případě protiruských sankcí ze strany EU
v souvislosti s ukrajinskou krizí byly všechny tyto požadavky naplněny.
Klíčová slova: mezinárodně protiprávní akt, přičitatelnost, ozbrojený konflikt, represálie, sankce
Abstract: In interational law, it is up to its subjects to enforce the rules. When it comes to reprisals as
a form of coercion, internationally wrongful act has to be present at first, there has to be ineffectual
appeal for remedy, reprisals has to be proportionate and must not be contrary to ius cogens. In the
case of EU reprisals against Russia in connection with the Ukrainian crisis, those requirements were
met.
Key words: internationally wrongful act, attributability, armed conflict, reprisals, sanctions
ÚVOD A POJETÍ PŘÍSPĚVKU
V posledních letech jsme svědky zásadní události v novodobých dějinách – ozbrojeného
konfliktu na Ukrajině - ve kterém je zapojena světová mocnost – Ruská federace. Na Ukrajině se
rozhořel a stále trvá otevřený ozbrojený konflikt se všemi jeho důsledky.
Téma ukrajinské krize jsem se rozhodnul pojmout optikou institutu donucení, a to proto,
že je tento institut v souvislosti s ukrajinskou krizí aktuální. Při testování legality protiruských sankcí
můžeme (a musíme) zároveň právně posoudit ruské aktivity na Ukrajině. Můžeme si tak při jednom
testu odpovědět na dvě hlavní otázky, jejichž zodpovězení je cílem tohoto příspěvku – a to zda a
jakého protiprávního jednání se Ruská federace na Ukrajině dopouští, a zda jsou splněny požadavky
kladené mezinárodním právem u represálií, které byly proti Rusku užity v reakci na to ze strany EU.
1.

POJEM A NÁLEŽITOSTI VÝKONU REPRESÁLIÍ
Z důvodu horizontálního charakteru mezinárodního práva dává mezinárodní právo k dispozici
institut donucení jako prostředek prosazení svých norem samotným jeho adresátům. Jde o nátlak
svépomocné povahy, který je vyvíjen na porušitele mezinárodního práva, jehož cílem má být dodržení
porušené normy a obnovení předchozího stavu.
Z hlediska mezinárodního práva je nutné při identifikaci konkrétní formy donucení v první řadě
posoudit, zda se v daném případě jedná o mezinárodní represálii (resp. sankci), 12 nebo o retorzi
(úplně stranou ponechávám kolektivní donucení ze strany OSN). Podstatou represálie je to, že
donucující stát v reakci na porušení mezinárodněprávního závazku státu porušitele sám poruší
nějaký mezinárodněprávní závazek ve vztahu k tomuto porušiteli. Pokud jsou ale splněny všechny
předpoklady pro tuto formu protiopatření, je takový postup subjektivním právem a je naopak
povinností donucovaného státu tento výkon strpět.
2.

Pojem represálie bývá terminologicky použit typicky v souvislosti se svépomocným donucováním ze
strany jednotlivých států, termín sankce bývá zase používán spíše v souvislosti s kolektivním
donucováním, typicky skrze kolektivní opatření Rady bezpečnosti OSN.
2 Synonymně se dnes používá i pojem protiopatření – dříve bylo tímto myšleno ozbrojené donucení,
Komise pro MP ale už pojmy represálie a protiopatření používá synonymicky vzhledem k tomu, že
protiopatření formou použití síly jsou nedovolená (vyjma tzv. válečných represálií v režimu ius in
bello).
1
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V souvislosti s protiruskými sankcemi je významné to, že v případě porušení pravidla povahy
erga omnes je každý člen mezinárodního společenství oprávněn dovolávat se odpovědnosti vůči státu
porušiteli.3
Můj příspěvek se týká sankcí uvalených ze strany EU a můžeme se tak ptát, zda EU jako MO
může uvalovat sankce vůči nečlenským státům, když jejich subjektivita je jen odvozená a omezená,
založená na principu speciality.4 I přes některé restriktivní přístupy5 by se ale dalo z dostupných zdrojů
shrnout, že mezinárodní organizace mohou vynucovat odpovědnostní závazky vůči nečlenským
státům. Vzhledem k odvozené subjektivitě mezinárodních organizací ale platí omezení –
k uplatňování sankcí musí být organizace zmocněna ve svém statutu.6
Po vysvětlení charakteru institutu donucení se dostáváme ke konkrétním jeho náležitostem:
Mezinárodně-protiprávní akt
V první řadě musí být na straně donucovaného státu dán mezinárodněprávní delikt. Jde tedy
o porušení závazku vyplývajícího z mezinárodního práva ze strany adresáta donucení, ať už smluvní
nebo obyčejové povahy. Takové jednání tomuto státu musí být přičitatelné. Konečně je také nutné,
aby protiprávnost nebyla v konkrétní situaci negována nějakou z okolností vylučujících protiprávnost.
Upozornění a možnost smírného řešení
Další náležitostí, která musí být splněna před přistoupením k uvalení sankcí, je upozornění a
pokus smírného řešení.7 Už v arbitrážním nálezu Naulilaa z roku 1928 bylo vysloveno, že před
uplatněním protiopatření musí poškozený stát nejprve vyzvat porušitele k dobrovolné nápravě újmy a
tento jej musí buď odmítnout, nebo na tuto výzvu nereagovat. Dnes by se tato povinnost dala dovodit
také z čl. 2 odst. 3 Charty, čl. 33 Charty OSN a případně i z Deklarace zásad mezinárodního práva
týkajících se přátelských vztahů a spolupráce mezi státy.
Rozsah a přiměřenost
Z povahy sankcí jako opatření reagujícího na mezinárodněprávní delikt dále plynou požadavky
na jejich časovou souvislost s protiprávním chováním a na jejich přiměřenost.
Od represálií musí být ustoupeno, jakmile dojde k naplnění jejich účelu.8 Musí nicméně dojít
ke splnění jak sekundárních odpovědnostních povinností státu porušitele, tak i ke splnění původně
porušené primární normy. Kromě toho i zvolená forma a intenzita donucení musí odpovídat
protiprávnímu jednání, na které reaguje. Uplatněné donucení nesmí být hrubě nepřiměřené co do
závažnosti a rozsahu. Jako měřítko pro hodnocení se ale kromě následků vyvolaných porušením
normy mezinárodního práva musí vzít v úvahu i samotný charakter a význam porušených práv. 9
Soulad s ius cogens
V neposlední řadě je nutné, aby uplatněná protiopatření byla v souladu s kogentními normami
mezinárodního práva. To platí dokonce i v případě, kdy sám pouze reaguje na porušení kogentních
norem ze strany státu-porušitele. Jednotlivý stát tedy může pro vynucení povinností vůči jinému státu
zasáhnout jen do sféry dispozitivních nebo smluvně založených pravidel.

Komise OSN pro mezinárodní právo. Draft Articles on Responsibility of States for Internationally
Wrongful Acts, with commentaries [online]. legal.un.org, 2001 [cit. 14. dubna 2017], čl. 48. Dostupné
na <http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/9_6_2001.pdf>.
4 Mezinárodní soudní dvůr. Případ Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, poradní posudek
ze dne 8. července 1996, odst. 25.
5 ČEPELKA, ŠTURMA: Mezinárodní právo veřejné, s. 572 – 573; SEIDL-HOHENVELDERN:
Mezinárodní právo veřejné, s. 158.
6 CUJO, Eglantine. Invocation of Responsibility by International Organizations. In CRAWFORD,
James (ed). The Law of International Responsibility. New York: Oxford University Press, 2010, s. 973,
s. 980.
7 Komise OSN pro mezinárodní právo: Draft Articles on Responsibility of States…, s. 107.
8 Komise OSN pro mezinárodní právo: Draft Articles on Responsibility of States…, čl. 53.
9 Mezinárodní soudní dvůr. Případ Case Concerning the Gabčíkovo-Nagymaros Project, rozhodnutí
ze dne 25. září 1997, odst. 85.
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FAKTA – ,,PROTIRUSKÉ SANKCE“
EU v březnu roku 2014 pouze uvalila na osoby podílející se na narušení územní integrity
Ukrajiny sankční opatření v podobě cestovních omezení a zmrazení bankovních kont. V souvislosti s
pokračujícími aktivitami Ruska na východě Ukrajiny ale EU v červnu 2014 uvalila ekonomické sankce
přímo proti Ruské federaci či dalším vybraným jednotlivcům, které následně v září ještě zesílila a
v březnu roku 2015 prodloužila jejich účinek. Momentálně je omezeními pohybu a zmrazením
bankovních kont zasaženo několik desítek osob, včetně několika osob blízkých prezidentu Putinovi.
Co se týče ekonomických sankcí, obsahově se jedná především o zbrojní embarga a bojkoty (vč.
surovin a technologií pro vojenské využití), omezení přístupu k technologiím a službám využívaným
pro průzkum a těžbu ropy či o omezení přístupu na primární a sekundární kapitálové trhy EU pro
několik významných ruských finančních institucí ve většinovém vlastnictví státu a jejich většinově
vlastněné dceřiné společnosti usazené mimo EU, jakož i pro významné ruské energetické společnosti
a společnosti působící v oblasti obrany. EU své sankce zaměřila ale také proti anektovanému Krymu
a Sevastopolu (omezení dovozu zboží z těchto oblastí, zákaz investic, zákaz poskytování služeb
cestovního ruchu a další). V sankčním režimu EU tak lze vidět kombinaci použití tzv. chytrých sankcí
a sankcí postihujících klíčové sektory ruské ekonomiky.
3.

MEZINÁRODNĚPRÁVNÍ POSOUZENÍ RUSKÝCH AKTIVIT & LEGALITA
PROTIRUSKÝCH SANKCÍ
a. Subjekty oprávněné
Zakládacími smlouvami byla EU udělena pravomoc uvalovat sankce na třetí státy i na nestátní
útvary a jednotlivce (čl. 75 a 215 SFEU). Sankce vůči státům a jednotlivcům podle čl. 215 SFEU jsou
přijímány Radou EU v rámci Společné zahraniční a bezpečnostní politiky. Zbrojní embarga a cestovní
omezení provádí přímo na základě takového rozhodnutí členské státy. Ekonomická opatření jako
embarga či zmrazení bankovních účtů jsou provedena legislativními akty EU, která jsou pak závazná
pro jednotlivce a společnosti v EU.
4.

Porušení mezinárodního práva
Z hlediska otázky existence mezinárodně protiprávního aktu se budu nejdříve zabývat
otázkou přičitatelnosti, abychom si vymezili, o jakých skutcích je vlastně řeč, a nadále si řekneme,
jaké normy byly porušeny.
4.1.1 Přičitatelnost jednání Ruské federaci
b.

V první řadě je možné se zabývat nejdříve jednáními samotných představitelů a jiných de
iure orgánů Ruska. Co se týče obsazení Krymu, představitelé Ruské federace nejdříve popírali
jakékoliv zapojení v bojích na Ukrajině. Nicméně v některých prohlášeních lze potom vidět trochu
opačná tvrzení. Vladimír Putin například v jednom z nich možnost použití síly na Krymu nevyloučil,
naopak poukazoval na legitimitu případného vojenského zásahu.10 Později už Vladimír Putin otevřeně
přiznal, že za zády krymské domobrany stáli ruští vojáci. 11 Přičitatelnost jednání Ruské federaci tak
tedy může být založena na základě takového uznání podle čl. 11 Návrhu článků o odpovědnosti států.
Významným faktem také je, že Vladimír Putin požádal horní komoru ruského parlamentu o schválení
případného nasazení ruských vojenských sil na území Ukrajiny, načež mu bylo vyhověno.
Navíc, jako další pramen, nám poslouží zprávy pozorovatelů OBSE. Už na počátku března
roku 2014 tým pozorovatelů podal zprávu o tom, že mu ruští vojáci (pocházející i ze základen
Černomořské flotily) zabránili ve vstupu na Krym. Jindy zase pozorovatelé hlásili výskyt vozidla se
značkou ruské FSB nebo zpozorovali neoznačené vojáky s výstrojí a výzbrojí připomínající přesně tu,
kterou používají ruské útvary Berkut nebo Spetsnaz.
Jak pohrůžka použití síly, tak i samotné nasazení ruských vojáků Ruskou federací za účelem
okupace Krymu je tak dostatečně prokazatelná a tomuto státu přičitatelná. Po vyhlášení

Vladimir Putin answered journalists’ questions on the situation in Ukraine [online]. en.kremlin.ru, 4.
března 2014 [cit. 24. února 2016]. Dostupné na <http://en.kremlin.ru/events/president/news/20366>.
.
11 Direct Line with Vladimir Putin [online]. en.kremlin.ru, 17. dubna 2014 [cit. 13. dubna 2017].
Dostupné na <http://en.kremlin.ru/events/president/news/20796>.
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samostatnosti krymské republiky a města Sevastopol navíc došlo k oficiálnímu začlenění těchto celků
do Ruské federace. O anexi tedy není pochyb.
Ruské aktivity na východě Ukrajiny jsou už o něco méně prokazatelné. Rusko opět popřelo
přímou či nepřímou účast svých vojáků na východě Ukrajiny. Na druhou stranu ale alespoň slovně
podporuje separatistické tendence na východě Ukrajiny. Navíc, s odstupem času Vladimír Putin
v jednom svém prohlášení nepřímo potvrdil účast Rusů plnících speciální úkoly na východě
Ukrajiny.12 Oproti tomu USA či evropské státy jsou o ruské podpoře separatistům či dokonce o
samotném bojovém zapojení ruských vojáků a techniky na východě Ukrajiny přesvědčeni. Větší míry
autenticity nicméně mohou dosahovat opět zprávy pozorovatelské mise OBSE o přítomnosti ruských
vojáků a vojenské techniky ve východních oblastech Ukrajiny a o rozvratných aktivitách, podpoře
separatistů i přímé vojenské intervenci jakož i o porušování lidských práv a mezinárodního
humanitárního práva.13 O přísunu ruské vojenské techniky na Ukrajinu hovoří i některé vizuální záběry
a satelitní snímky Dokonce i představitelé separatistů občas přiznají, že na jejich straně bojují ruští
vojáci. V neposlední řadě se můžeme také podívat do samotných ruských médií, která tu a tam
informují o padlých nebo zajatých ruských vojácích na Ukrajině.
Tyto závěry svědčí o materiální podpoře separatistů i vojenské účasti Ruské federace
prostřednictvím jejích ozbrojených složek v bojích proti ukrajinské armádě.
Pro účely tohoto příspěvku by se tak dalo uzavřít, že výše uvedené protiprávní aktivity na
Krymu i ve východní Ukrajině jsou Ruské federaci přičitatelné. Ve všech výše uvedených případech
se jedná o jednání tzv. de iure orgánů Ruské federace a jednání takových orgánů je státu přičitatelné.
Pro potvrzení přičitatelnosti aktivit separatistů jako orgánu de facto by bylo potřeba získat více důkazů
k závěru, že Ruská federace nad nimi vykonává efektivní kontrolu.14
Pro další zkoumání legality sankcí proto bude základem přičitatelnosti především jednání výše
uvedených de iure orgánů Ruska.
4.1.2 Porušení závazku vyplývajícího z mezinárodního práva
Zákaz intervence a narušení suverenity státu
Zákaz vměšování do vnitřních záležitostí státu vyplývá jak z obyčejového mezinárodního
práva, tak i z ustanovení Charty OSN, což potvrzuje mj. Deklarace zásad mezinárodního práva
týkajících se přátelských vztahů a spolupráce mezi státy. Intervence do vnitřních záležitostí státu
může být uskutečněna mnoha způsoby, včetně hrozby použití silou, použití síly, okupace, podvratné
činnosti a jiných otevřených nebo skrytých činů podkopávajících stabilitu státu nebo ohrožujících jeho
integritu či vnitřní řád, nebo například přímá či nepřímá podpora povstaleckých a separatistických
aktivit na území jiného státu.15
Verbální i materiální podporou separatistů na území Ukrajiny, pohrůžkami použitím síly a poté
samotným použitím síly, včetně okupace poloostrova Krym, po které následovala jeho nelegální
anexe,16 tak došlo k naplnění těchto způsobů porušení zákazu vměšování se do vnitřních záležitostí
státu a vážnému narušení územní a politické suverenity Ukrajiny.
12

Russia's Putin lashes Turkey, says Russian forces were in Ukraine [online]. uk.reuters.com, 17.
prosince 2015 [cit. 24. ledna 2016]. Dostupné na <http://uk.reuters.com/article/uk-russia-putinidUKKBN0U01KP20151217>.
13 OBSE. Resolution on the Continuation of Clear, Gross and Uncorrected Violations of OSCE
Commitments and International Norms by the Russian Federation [online]. oscepa.org [cit. 13. dubna
2017]. Dostupné na <https://www.oscepa.org/meetings/annual-sessions/2015-annual-sessionhelsinki/2015-helsinki-final-declaration/2282-07>.
14 Relevantními případy by zde byly zejména případ Mezinárodního soudního dvora ve věci Nicaragua
v. USA a případ Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii ve věci Tadić (č. IT-94-1-A,
15. 7. 199).
15 Valné shromáždění OSN. Declaration on the Inadmissibility of Intervention and Interference in the
Internal Affairs of States, dokument č. A/RES/36/103 ze dne 9. prosince 1981.
16 BÍLKOVÁ, Veronika. Mezinárodněprávní aspekty vývoje na Krymu [online]. csmp-csil.org, 2014 [cit.
20. září 2014], s. 6. Dostupné na <http://www.csmp-csil.org/news/prave-vysel-bulletin-csmp-c-12014-a-working-paper-na-tema/>.
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Zákaz použití síly nebo hrozby silou
Se svrchovanou rovností států a zákazem vměšování do jejich vnitřních záležitostí souvisí i
fundamentální základ dnešního mezinárodního práva - zákaz použití síly nebo hrozby silou. Pramení
jednak z obyčejového práva,17 jednak z čl. 2 odstavce 4 Charty OSN.
Rusko se dopustilo porušení tohoto zákazu, když použilo sílu k okupaci Krymu a nasadilo své
vojáky do bojů proti Ukrajinským vládním silám na straně separatistů ve východních částech Ukrajiny.
Co se týče hrozby použití síly, tu lze spatřovat podle mého názoru minimálně ve formálním schválení
použití síly Parlamentem Ruské federace na návrh prezidenta Putina.18
Vojenské aktivity Ruska na území Ukrajiny navíc dosahují intenzity agrese ve smyslu čl. 39
Charty OSN a Rezoluce Valného shromáždění OSN č. 3314 z roku 1974 a to pro použití ruské
vojenské posádky umístěné na Krymu v rozporu s podmínkami dohody mezi Ruskem a Ukrajinou o
jejím umístění, pro vojenskou invazi na Krym a jeho okupaci a pro vojenskou účast ve východních
částech Ukrajiny19 a také pro určitou míru závažnosti vzhledem k okolnostem případu ve smyslu čl. 2
této rezoluce.20 Pro svou míru intenzity21 představují činy Ruska rovněž ozbrojený útok ve smyslu
čl. 51 Charty OSN.
Mezinárodní smlouvy a jiná ujednání
V jednání Ruska lze vidět také porušení několika bilaterálních či multilaterálních
mezinárodních smluv. Konkrétně šlo o porušení tzv. Budapešťského memoranda z roku 1994,
Smlouvy o přátelství, spolupráci a partnerství mezi Ruskou federací a Ukrajinou z roku 1997, Dohody
mezi Ukrajinou a Ruskou federací o postavení a podmínkách přítomnosti Černomořské flotily Ruské
federace na území Ukrajiny z roku 1997. Nic na tom nemění ani skutečnost, že Rusko dohody
související s Černomořskou flotilou v dubnu roku 2014, tedy až následně po okupaci a anexi Krymu,
vypovědělo. Naopak, když není dána žádná smlouva nebo jiná forma souhlasu, není tím spíše možné,
aby na Krymu jakožto území Ukrajiny operoval jediný ruský voják.
Lidská práva a mezinárodní humanitární právo
V neposlední řadě může připadat v úvahu i porušování lidských práv a humanitárního práva
na okupovaném Krymu a na bojištích ve východních částech Ukrajiny.
Princip náležité opatrnosti
Nakonec je potřeba uvést, že v případě ruských aktivit na východě Ukrajiny by šlo ještě
uvažovat o porušení povinnosti k náležité opatrnosti a to zejména za situace, kdyby byla skutečně
pravda, že Ruská federace aktivně své vojáky na Ukrajinu nevysílá, ale že se ruští občané či vojáci
,,na dovolené“ účastní těchto bojů na vlastní pěst.
Povinnost k náležité opatrnosti jako pravidlo kogentní povahy vyplývá z obyčejového
mezinárodního práva a je zakotveno i v čl. 2 odst. 4 Charty OSN. Státy musí zajistit, že jejich území
nebude jednotlivci využito k narušení suverenity, politické nezávislosti, teritoriální integrity nebo
politické stability jiného státu.22 Pokud si je stát vědom těchto svých závazků a nutnosti zasáhnout,
disponuje prostředky k naplnění těchto závazků, ale nekoná, poruší princip náležité opatrnosti.23
Vzhledem k výše uvedenému je ale dokázáno, že Ruská federace vysílá své vojáky na
Ukrajinu aktivně. Porušení povinnosti k náležité opatrnosti se pak bude týkat těch ruských občanů

Mezinárodní soudní dvůr. Případ Case Concerning Military and Paramilitary Activities in and
Against Nicaragua, rozhodnutí ze dne 27. června 1986, odst. 34.
18 BÍLKOVÁ, Veronika. The Use of Force by the Russian Federation in Crimea [online].
papers.ssrn.com,
2014
[cit.
4.
května
2017],
s.
30.
Dostupné
na
<http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2601998>.
19 Valné shromáždění OSN. Rezoluce č. 3314 (1974) ze dne 14. prosince 1974, čl. 3 písm. e), a), g).
20 Podrobněji viz SARI, Aurel. Ukraine Insta-Symposium: When does the Breach of a Status of Forces
Agreement amount to an Act of Aggression? The Case of Ukraine and the Black Sea Fleet SOFA
[online]. opiniojuris.org, 6. března 2014 [cit. 8. listopadu 2015]. Dostupné na
<http://opiniojuris.org/2014/03/06/ukraine-insta-symposium-breach-status-forces-agreementamount-act-aggression-case-ukraine-black-sea-fleet-sofa/>.
21 MSD: případ Nicaragua v. USA, odst. 191.
22 Valné shromáždění OSN. Declaration on the Inadmissibility of Intervention…, čl. II písm. b).
23 Mezinárodní soudní dvůr. Případ Case Concerning United States Diplomatic and Consular Staff in
Tehran, rozhodnutí ze dne 24. května 1980, odst. 68.
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(pokud takoví jsou), kteří se skutečně vydali bojovat na Ukrajinu ze své vůle, bez přičinění státu,
kterým v tom ale stát nezabránil, ač měl a mohl.
Okolnosti vylučující protiprávnost
Ruská federace kromě popírání své účasti na Ukrajině také, poměrně nekonzistentně,
předestřela několik důvodů, proč by její aktivity na Ukrajině mohly být v souladu s mezinárodním
právem. Pro závěr, že se Ruská federace dopustila mezinárodněprávního chování, je potřeba se
s těmito námitkami vypořádat, byť ne všechny tyto důvody představují mezinárodním právem běžně
uznávané okolnosti vylučující protiprávnost.
Pozvání ze strany ukrajinských představitelů
V první řadě se Rusko brání tím, že o vojenskou akci na Ukrajině bylo požádáno jak
prezidentem Janukovyčem, tak premiérem Autonomní republiky Krym, Sergejem Aksyonovem.
Souhlas je v mezinárodním právu uznávaná okolnost vylučující protiprávnost. Souhlas s takovou
intervencí ale musí být jasný, svobodný, daný předem a musí pocházet od autority oprávněné k jeho
udělení. Právě poslední podmínka nebyla plněna. Prezident Janukovyč byl 22. února 2014 sesazen
ukrajinským parlamentem. Byť tato procedura neproběhla v souladu s ukrajinskou ústavou, spoustu
států Janukovyče jako prezidenta už nadále neuznávala. Kromě toho, podle ukrajinské ústavy byl
k pozvání vojenské armády oprávněn parlament, nikoliv prezident. Proto Janukovyč nebyl oprávněn
k žádosti o vojenskou pomoc na území Ukrajiny. Situace je pak o něco jasnější u krymského premiéra
Aksyonova, který nemá oprávnění k pozvání cizích vojsk na území Ukrajiny vzhledem k tomu, že se
jedná pouze o představitele vlády regionální části Ukrajiny.24
Humanitární intervence
Ruská federace dále poukazovala na mimořádnou situaci, ve které životy a bezpečnost
obyvatel Krymu byly vážně ohroženy, a že je v národním zájmu Ruska tyto lidi ochraňovat v rámci
humanitární intervence. Humanitární intervence jakožto použití síly nebo hrozba silou za účelem
ochrany obyvatelstva jiného státu nemá v mezinárodním právu příliš velkou podporu. I kdyby ale
mezinárodní právo umožňovalo přistoupení k humanitární intervenci, v případě Ukrajiny nebyl důvod
k takovému činu, protože nejsou žádné důkazy o tom, že by před příchodem ruských vojáků byla
vážně a systematicky porušována lidská práva obyvatel Krymu či obyvatel východní Ukrajiny. 25
Lidskoprávní situace se naopak zhoršila s příchodem ruské armády a rozhořením bojového konfliktu.
Sebeurčení
Právo národů na sebeurčení obecně vyplývá zejména z čl. 1 Charty OSN a z mezinárodních
lidskoprávních smluv. Na druhou stranu se ale nedá dovodit, že by z práva národů na sebeurčení
automaticky vyplývalo i právo svévolně se odtrhnout od domovského státu.26
Právem na tzv. remedial secession se zabýval Nejvyšší soud Kanady, který při otázce
možnosti odtržení Quebecu aplikoval mezinárodní právo a dospěl k závěru, že právo na sebeurčení
má být realizováno primárně interně v rámci domovského státu, při zachování jeho integrity. Externí
realizace práva na sebeurčení v podobě jednostranného odtržení pak dle soudu může přicházet
v úvahu až ve výjimečných případech, kdy taková vnitřní realizace práv není možná. 27
Co se týče použití síly při secesi, teorie nepotvrzuje existenci práva na použití síly za účelem
uplatnění práva na sebeurčení mimo kontext dekolonizace. I pomoc ze strany jiného státu, která
přesahuje pouhou morální podporu při secesi, je v rozporu se zákazem intervence a použití síly.28
Z rozsudku ve věci Nicaragua vyplývá, že mezinárodní právo nepřipouští intervenci jiného státu za
účelem podpory opozice v dotčeném státě.29
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26 KLABBERS, Jan. The Right to be Taken Seriously: Self-Determination in International Law. Human
Rights Quaterly, 2006, roč. 42, č. 1, s. 197.
27 Nejvyšší soud Kanady. Rozhodnutí č. 2 SCR 217 ze dne 20. srpna 1998, odst. 122 a 126.
28 Deklarace zásad mezinárodního práva týkajících se přátelských vztahů a spolupráce mezi státy:
,,Every State shall refrain from any action aimed at the partial or total disruption of the national unity
and territorial integrity of any other State or country.“
29 MSD: případ Nicaragua v. USA, odst. 209.
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V případě Krymu ale nejsou ani výše dovozené podmínky pro secesi splněny. Před ruskou
intervencí nebyly žádné zprávy o tom, že by docházelo k vážnému a systematickému potlačování
práv obyvatel Krymu. Navíc, obyvatelé Krymu požívali určité míry autonomie, vzhledem k tomu, že
byli sdružení v Autonomní republice Krym s vlastním parlamentem. V neposlední řadě je také otázka,
zda se obyvatelé Krymu dají považovat za ,,národ“ ve smyslu práva národů na sebeurčení. 30
Podmínky pro secesi, pokud ji mezinárodní právo vůbec umožňuje, tak nejsou v případě obyvatel
Krymu splněny.
Upozornění a možnost smírného řešení
Evropská unie už od počátku ukrajinské krize vyslovovala své znepokojení a vyzývala ke
zklidnění situace. Například Rada Evropské Unie už 3. března 2014 oficiálně odsoudila narušení
suverenity Ukrajiny ze strany Ruské federace, vyzvala ji ke stažení vojenských jednotek, vyzvala
všechny strany k dialogu a pohrozila cílenými protiopatřeními v případě, že Rusko neučiní žádné
kroky k deeskalaci krize. Teprve poté Rada EU přijala rozhodnutí o protiopatřeních cílených proti
osobám podílejícím se na destabilizaci Ukrajiny. Co se týče uvalení sankcí už přímo proti ruské
federaci (výše zmíněná embarga, omezení zaměřená na ruský finanční sektor a další), ke kterým
došlo rozhodnutím Rady EU ze dne 31. června 2014, také jim předcházelo oficiální varování a výzva.
Co se týče dalšího zpřísnění sankcí na podzim roku 2014, opět jim předcházelo vysvětlení, na co
reagují, a výzva Ruské federaci ke stažení svých jednotek z Ukrajiny a varování před dalšími
sankčními opatřeními.
Ve všech těchto prohlášeních lze vidět i výzva Rusku ke smírnému řešení a také podmíněnost
sankcí, tedy možnost jejich zmírnění či dokonce zrušení, když se Rusko přestane dopouštět svého
mezinárodně-protiprávního jednání a začne činit kroky k nápravě.
c.

Rozsah a přiměřenost
V případě jednání ruské federace vůči Ukrajině lze vidět porušení těch nejzákladnějších norem
současného mezinárodního práva vůbec. Na druhou stranu mezinárodní společenství, které je těmito
akty dotčeno, nesmí při svých donucovacích protiopatřeních porušit normy ius cogens. Donucující
subjekty mají tedy v rukou na první pohled ,,slabší zbraně.“ Navíc, v případě ukrajinské krize je
porušitelem po všech stránkách velmi silný stát.
Podle mého názoru jsou sankce ze strany EU přiměřené a to zejména vzhledem k následkům
ruských aktivit a povaze pravidel, která byla Ruskou federací porušena. Dopady uvalených sankcí
nemají na Rusko a jeho obyvatele zdaleka takový dopad, jako protiprávní jednání Ruské federace na
Ukrajinu. Navíc, sankce EU nastupovaly postupně. Ze strany EU bylo také prezentováno, že v případě
dodržení tzv. Minských dohod, může dojít ke stažení sankcí. Vzhledem k tomu, že protiprávnost
jednání Ruské federace doposud trvá, je odpovídající i prodlužování jejich účinků ze strany EU.
Z hlediska přiměřenosti je podstatný i fakt, že sankce nejsou zaměřeny primárně na ruskou
populaci. Tzv. chytrými sankcemi jsou postiženi především vybraní představitelé Ruska či separatistů,
omezení přístupu na kapitálové trhy EU je zaměřeno na ruské finanční instituce, které jsou ve
většinovém vlastnictví státu, a vývozní či dovozní omezení se týkají jen některých sektorů, zejm.
zbraňového a energetického. Právě tato omezení mohou mít dopady na ekonomiku Ruska a tedy na
její obyvatele, vzhledem k vysokému podílu výtěžků z prodeje ropy na hrubém domácím produktu
Ruska. Jde ale o dopady nepřímé a s účinkem, který ruskou ekonomiku zraňuje postupně,
dlouhodoběji, bez způsobení jejího kolapsu. Navíc, uvedená protiopatření Rusku neznemožňují činit
kroky k obnovení stavu do podoby před protiprávním aktem a dávají mu prostor k jednání
s donucujícími subjekty.
d.

e.

Soulad s ius cogens
Sankce uvalené ze strany EU na Rusko či na jednotlivce a společnosti mají povahu
hospodářských sankcí či cestovních omezení na území EU a zmrazení finančních prostředků. Žádné
z těchto opatření není v rozporu s kogentní normativitou.
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ZÁVĚR
Výkon represálií ze strany EU vůči Ruské federaci splňuje požadavky kladené mezinárodním
právem a EU je k nim oprávněna z titulu porušení pravidel povahy erga omnes. Na straně Ruské
federace je dáno mezinárodně-protiprávní chování, které je jí přičitatelné. Byla splněna podmínka
předchozí výzvy před uvalením represálií, podmínka přiměřenosti a podmínka souladu s ius cogens.
Na Ukrajině jsme bohužel byli a stále jsme svědky hybridního ozbrojeného konfliktu, který se
odehrává nedaleko za našimi hranicemi. V souvislosti s institutem donucení by se mohlo zdát, že
mezinárodní právo prochází velkou zkouškou, dle některých snad v tomto případě ani nezafungovalo.
Myslím ale, že je ještě brzy hodnotit efektivitu represálií (navíc je to otázka, která přesahuje odvětví
mezinárodního práva). Z druhého úhlu pohledu bychom se totiž mohli ptát, jak by se Rusko chovalo,
kdyby proti němu velká část mezinárodního společenství prostřednictvím sankcí vůbec nekonala.
5.
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PERSPEKTÍVY ROZHODNUTIA MSD V SPORE
UKRAJINA V. RUSKO
Metod Špaček
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Abstrakt: Príspevok sa venuje aktuálnemu sporu pred Medzinárodným súdnym dvorom medzi
Ukrajinou a Ruskou federáciou vo veci Aplikácie Medzinárodného dohovoru o potláčaní financovania
terorizmu a Medzinárodného dohovoru o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie. Konanie
iniciovala Ukrajina svojím podaním zo 16. januára 2017. V príspevku je toto podanie dané do širšieho
kontextu snáh Ukrajiny o právne riešenie konfliktu s Ruskou federáciou v súvislosti s ozbrojeným
konfliktom na východnej Ukrajine, ako aj sporom o suverenitu nad polostrovom Krym. Príspevok sa
snaží naznačiť perspektívy ďalšieho vývoja v prípade a možné scenáre. Pozornosť je venovaná
najmä na problémy s jurisdikciou súdu, keďže podanie Ukrajiny sa snaží využiť jurisdikčnú klauzulu
v dvoch medzinárodných dohovoroch na predloženie celého komplexu právnych otázok, na ktoré súd
ako také evidentne jurisdikciu nemá. Hodnoteniu sú podrobené viaceré jurisdikčné riziká a otázky,
ktorými sa súd bude musieť nevyhnutne v nadchádzajúcich fázach konania zaoberať. Táto úvaha je
podložená aj hodnotením rozhodnutia súdu z 19. apríla 2017, v ktorom nariadil v konaní predbežné
opatrenia.
Kľúčové slová: Ukrajina, Rusko, Medzinárodný súdny dvor, jurisdikcia MSD, Medzinárodný dohovor
o potláčaní financovania terorizmu, Medzinárodný dohovor o odstránení všetkých foriem rasovej
diskriminácie, predbežné námietky, predbežné opatrenia
Abstract: The present article is dealing with the current case before the International Court of Justice
between Ukraine and the Russian Federation concerning the Application of the International
Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism and of the International Convention on
the Elimination of All Forms of Racial Discrimination. The case was initiated by Ukraine by its
application of 16 January 2017. In the article the application is analyzed in broader context of
endeavors of Ukraine to a legal challenge of Russia in connection to armed conflict in the Eastern
Ukraine and to dispute over the sovereignty in Crimea. The article makes an effort to outline
perspectives of the further development in the proceedings and identify possible scenarios. It focuses
also on the problems with the Court’s jurisdiction, since the application of Ukraine claims the
jurisdiction on clauses contained in two international conventions in order to bring before the Court
whole cluster of legal question that obviously fall outside its jurisdiction. An evaluation is made with
regard to several jurisdictional risks and questions that the Court has to consider eventually in the
further stages of the proceedings. This evaluation is supported also by a short analysis of the Court’s
order on provisional measures of 19 April 2017.
Key words: Ukraine, Russia, International Court of Justice, ICJ jurisdiction, International Convention
for the Suppression of the Financing of Terrorism, International Convention on the Elimination of All
Forms of Racial Discrimination, preliminary objections, preliminary measures
ÚVOD
Ukrajina predložila žalobu proti Ruskej federácii 16. januára 2017 pred Medzinárodným
súdnym dvorom v Haagu. Túto žalobu je možné vnímať ako vyvrcholenie evidentného snaženia
ukrajinskej vlády dosiahnuť, aby sa sporom, ktorý medzi oboma štátmi trvá od roku 2014, zaoberala
medzinárodnoprávna inštitúcia. Cieľom tohto príspevku je poskytnúť náhľad na perspektívy možného
úspechu alebo neúspechu Ukrajiny pred MSD. Toto je pomerne zložitá úloha, keďže sa neanalyzuje
vydané rozhodnutie, ani hĺbkovo argumenty jednotlivých strán. Avšak ustálená judikatúra hlavného
1
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súdneho orgánu OSN, niektoré jeho rozhodnutia v podobných prípadoch1, ako aj celkový prístup
k sporom s veľkým politickým nábojom umožňujú, aspoň vo všeobecnej rovine, zamyslieť sa nad
možným výsledkom daného sporu.
Tento príspevok nerozoberá do hĺbky politické príčiny súčasného konfliktu na Ukrajine, ani
neprináša právne hodnotenie argumentov strán, neposudzuje legalitu krokov vlád oboch štátov
a neprejudikuje dopady situácie v rámci zodpovednosti štátov. Fakty, ktoré sú k dispozícii, slúžia len
na zhodnotenie argumentov vo svetle existujúcej judikatúry MSD.
POZADIE PRÍPADU
Existujúci právny spor medzi Ukrajinou a Ruskou federáciou vyplýva z dvoch hlavných
udalostí. Prvou je ozbrojený konflikt na východe Ukrajiny prebiehajúci od roku 2014 medzi vládou
Ukrajiny a viacerými separatistickými hnutiami, vrátane dvoch samozvaných hnutí, resp. štátnych
útvarov – Luhanskou ľudovou republikou a Doneckou ľudovou republikou. Druhou je anexia
Krymského polostrova Ruskou federáciou a jej začlenenie pod ruskú zvrchovanosť od leta 2014.
2

Snahy o politické riešenie
Od počiatku vzniku faktického a právneho sporu medzi oboma štátmi je rozhodujúcim
momentom postavenie Ruskej federácie ako superveľmoci a stáleho člena Bezpečnostnej rady OSN.
Táto medzinárodná politická realita významnou mierou relativizuje efektívnu vynútiteľnosť
medzinárodného práva a dokonca aj otázku posudzovania súladu konania jednotlivých aktérov
a vzniknutej situácie s medzinárodným právom. Dôsledok tejto reality je, že sa BR OSN, ako orgán
zodpovedný za zachovanie medzinárodného mieru a bezpečnosti, konfliktom a situáciou na Ukrajine
nezaoberala s efektívnym výsledkom urovnania, a to tak konfliktu, ako aj súvisiacich faktických a
právnych sporov. Ruská federácia dvakrát uplatnila svoje právo veta k návrhom rezolúcií
pripravených v nadväznosti na situáciu na Kryme v priebehu rokov 2014 a 20152. Vo vzťahu k situácii
na Ukrajine boli prijaté len dve rezolúcie BR OSN. Prvá v nadväznosti na zostrelenie lietadla
Malajzijských aerolínií letu MH173 a druhá4 v súvislosti s prijatím Minských dohôd5. Obe rezolúcie
však boli prijaté mimo režimu kapitoly VII Charty OSN a neriešili právne otázky, vrátane
zodpovednosti za porušenie medzinárodného práva.
Valné zhromaždenie OSN sa situáciou zoberalo pri niekoľkých príležitostiach, pričom
významným je prijatie dvoch rezolúcií. Obe hlasovaním a obe s pomerne výrazným rozdelením hlasov
jednotlivých členských štátov OSN. Prvá rezolúcia6 bola prijatá v nadväznosti na anexiu Krymu
a vetovanie návrhu rezolúcie BR OSN zo strany Ruskej federácie7. Druhá rezolúcia pléna VZ OSN
bola prijatá na základe správy Tretieho (ľudskoprávneho) výboru VZ OSN vo vzťahu k dodržiavaniu
ľudských práv na Kryme8.
Vo významnej miere sa situáciou na Ukrajine zaoberá Organizácia pre bezpečnosť
a spoluprácu v Európe (OBSE), ako regionálna medzinárodná organizácia9 a to v rôznych formách
2.1

Napr. prípad Aplikácia Medzinárodného dohovoru o odstránení všetkých foriem rasovej
diskriminácie (Gruzínsko v. Ruská federácia)
2 Veto Ruskej federácie z 15. marca 2014 a 29. júla 2015, zdroj: Security Council - Veto List, dostupné
online: http://research.un.org/en/docs/sc/quick
3 Rezolúcia BR OSN č. S/RES/2166 (2014) z 21. júla 2014
4 Rezolúcia BR OSN č. S/RES/2202 (2015) zo 17. februára 2015
5 Dohody označované ako Minsk I (5. september 2014) a Minsk II (11. február 2015) sprostredkované
OBSE, podpísané zástupcami Ukrajiny, Ruska a separatistov a podporené Francúzskom
a Nemeckom; ich cieľom bolo vytvorenie podmienok na zmiernenie konfliktu na východe Ukrajiny.
6 Rezolúcia VZ OSN č. A/RES/68/262 z 27. apríla 2014 – Územná celistvosť Ukrajiny, prijatá
pomerom hlasov 100 za, 11 proti, 58 zdržaní
7 Supra 2.
8 Rezolúcia VZ OSN č. A/RES/71/205 z 19. decembra 2016 – Situácia ľudských práv v Krymskej
autonómnej republike a v meste Sevastopoľ , prijatá pomerom hlasov 70 za, 26 proti, 77 zdržaní
9 Bez vplyvu na skutočnú alebo prezumovanú právnu subjektivitu OBSE
1
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a oblastiach. Asi najvýznamnejšia je Osobitná monitorovacia misia OBSE na Ukrajine, ktorej hlavným
mandátom je prispieť k zníženiu napätia a napomôcť presadzovaniu mieru, stability a bezpečnosti10.
Snahy o právne riešenie
Popri hľadaní politického riešenia konfliktu Ukrajina začala systematicky vyzývať Ruskú
federáciu na pôde viacerých rozhodcovských a súdnych orgánov zaručujúcich právne záväzný
spôsob mierového urovnania sporov. Dôkazom toho je iniciovanie viacerých právnych sporov počas
posledných troch rokov. Ide o medzištátne konania pred Európskym súdom pre ľudské práva,
iniciovanie vyšetrovania v rámci Medzinárodného trestného súdu, iniciovanie arbitráže podľa
Dohovoru OSN o morskom práve, a nakoniec žalobu pred Medzinárodným súdnym dvorom, čo je
hlavným predmetom tohto príspevku.
Pred Európskym súdom pre ľudské práva je momentálne otvorených celkovo päť
medzištátnych sporov medzi Ukrajinou a Ruskou federáciou. Všetkých päť sa týka udalostí na
východnej Ukrajine a na Kryme11.
Ukrajina nie je zmluvnou stranou Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu12. Využila
však možnosť danú Rímskym štatútom, aby jurisdikciu súdu založila na základe dvoch
konsekutívnych vyhlásení podľa článku 12 ods. 3 štatútu urobených 17. apríla 2014
a následne 8. septembra 2015, čím akceptovala jurisdikciu súdu vo vzťahu k možným trestným činom
spáchaným na svojom území v období medzi 21. novembrom 2013 a 22. februárom 2014 (prvé
vyhlásenie) a od 20. februára 2014 bez časového obmedzenia (druhé vyhlásenie). Medzinárodný
trestný súd je teda oprávnený vykonávať jurisdikciu nad trestnými činmi podľa Rímskeho štatútu, ktoré
boli spáchané na území Ukrajiny po 21. novembri 2013. V nadväznosti na to Úrad prokurátora MTS
(OTP) začal predbežné preskúmavanie situácie (preliminary examination) na Ukrajine.
Dňa 14. septembra 2016 Ukrajina iniciovala arbitrážne konanie proti Rusku podľa Prílohy VII
Dohovoru OSN o morskom práve (UNCLOS) v nadväznosti na anexiu Krymu a z toho plynúce údajné
porušenia pravidiel morského práva zakotvené v UNCLOS vo vzťahu k právam Ukrajiny v Čiernom
mori, Azovskom mori a Kerčskom prielive. Uvedené konanie je ešte v ranom štádiu, ústne
pojednávania sa očakávajú v priebehu roka 201713. Jurisdikčné otázky, ktoré bude musieť arbitrážny
tribunál riešiť, sú však v mnohom podobné posudzovanému sporu pred MSD.
V rámci snáh Ukrajiny o právne riešenie je vhodné na okraj spomenúť aj viacero investičných
arbitrážnych sporov iniciovaných ukrajinskými investormi proti Ruskej federácii priamo súvisiacich
s konfliktom na Ukrajine a anexiou Krymu14.
2.2
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UKRAJINA A RUSKO PRED MSD

Mandát Osobitnej monitorovacej misie na Ukrajine je dostupný online na:
http://www.osce.org/ukraine-smm/117729
11 Ide o spory Ukraine v. Russia (no. 20958/14), Ukraine v. Russia (II) (no. 43800/14), Ukraine v.
Russia (IV) (no. 42410/15), Ukraine v. Russia (V) (no. 8019/16) a Ukraine v. Russia (VI) (no.
70856/16), Viac Ukraine – Press country profile, Európsky súd pre ľudské práva, dostupné online:
http://www.echr.coe.int/Documents/CP_Ukraine_ENG.pdf
12 Ukrajina podpísala Rímsky štatút MTS 20. januára 2000, avšak ho doposiaľ neratifikovala, a to
i napriek domácim i medzinárodným snahám, vrátane kampane zo strany EÚ a mimovládneho
sektora
13 TZENG, P. Ukraine v. Russia and Philippines v. China: Jurisdiction and Legitimacy, working
material to be published in: Denver Journal of International Law and Policy, Vol. 46, No. 1 (2018),
dostupné online: https://papers.ssrn.com/sol3/Papers.cfm?abstract_id=2849897
14 Napr. viaceré konania spravované Stálym arbitrážnym dvorom [2015-36] Everest Estate LLC et al.
v. The Russian Federation, [2015-35] (i) Stabil LLC, (ii) Rubenor LLC, (iii) Rustel LLC, (iv) NovelEstate LLC, (v) PII Kirovograd-Nafta LLC, (vi) Crimea-Petrol LLC, (vii) Pirsan LLC, (viii) Trade-Trust
LLC, (ix) Elefteria LLC, (x) VKF Satek LLC,(xi) Stemv Group LLC v. The Russian Federation, [201534] PJSC Ukrnafta v. The Russian Federation, [2015-29] (1) Limited Liability Company Lugzor, (2)
Limited Liability Company Libset, (3) Limited Liability Company Ukrinterinvest, (4) Public Joint Stock
Company DniproAzot, (5) Limited Liability Company Aberon Ltd v. The Russian Federation,
[2015-21] PJSC CB PrivatBank and Finance Company Finilon LLC v. The Russian Federation
[2015-07] Aeroport Belbek LLC and Mr. Igor Valerievich Kolomoisky v. The Russian Federation
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Je len prirodzené, že v rámcoch vyššie spomenutej právnej výzvy, vnímanej ako „hodenú
rukavicu“ Ukrajiny voči Rusku pred rôznymi medzinárodnými právnymi inštanciami, je z pohľadu
posúdenia medzinárodnoprávnych aspektov konfliktu na Ukrajine najzaujímavejší a zrejme aj
najrelevantnejší spor pred Medzinárodným súdnym dvorom. Pokiaľ vnímame túto snahu Ukrajiny
systematicky, spor pre MSD je určite vyvrcholením tohto snaženia.
3.1

Jurisdikcia MSD
Ani Ukrajina, ani Rusko neprijali záväznú jurisdikciu ipso facto Medzinárodného súdneho dvora
podľa článku 36 ods. 2 Štatútu MSD 15. Keďže v medzinárodnom práve, a najmä v konaní pred MSD
neexistuje univerzálny systém obligatórnej jurisdikcie, súd musí pomerne často čeliť pred
rozhodovaním prípadu v merite veci jurisdikčným otázkam prípadu. Je len príznačné medzinárodnej
realite doby, že z piatich stálych členov BR OSN je to len Spojené kráľovstvo, ktoré uznáva záväznú
jurisdikciu MSD podľa článku 36 ods. 2. Zo skupiny jadrových veľmoci je to len Spojené kráľovstvo,
India a Pakistan.
Pri absencii osobitnej dohody medzi oboma štátmi ostáva pre štát, v tomto prípade Ukrajinu,
snažiaci sa o predostretie sporu v konaní pred MSD, aby dôsledne hľadal jurisdikčnú „štrbinu“
v medzinárodných zmluvách, ktorých zmluvnými stranami sú Ukrajina a Rusko. Je to niekedy jediný
potenciálne účinný spôsob ako žalovať superveľmoc pred MSD. Štát sa snaží o „prepašovanie“ určitej
otázky prostredníctvom jurisdikčnej klauzuly, ktorá však často bola vytvorená na úplne iný prípad
alebo iný okruh otázok.16 Posúdenie predbežných námietok v takýchto prípadoch patrí medzi
najzložitejšie otázky riešené v judikatúre MSD a často patria medzi tie najkontroverznejšie.
V rámci samostatného konania o predbežných námietkach súd môže posudzovať dva okruhy
otázok. V prvom rade samotnú jurisdikciu, teda existenciu jurisdikčného základu, napríklad
medzinárodnej zmluvy, a aplikovateľnosť tejto zmluvy na daný nárok, najmä ratione materiae alebo
ratione temporis. V druhom rade môže súd posudzovať prípustnosť nároku (admissibility), teda
prípady, keď jurisdikcia súdu je síce daná, ale rozhodnutiu veci bráni prekážka medzinárodného
práva, napr. neboli splnené obligatórne, najmä procedurálne predpoklady alebo spor nemá charakter
právneho sporu (napr. zinscenované spory).
Prípad ukončený v konaní o predbežných námietkach, ktorý vykazuje viaceré podobnosti
s aktuálnym sporom medzi Ukrajinou a Ruskom, bol aj spor Gruzínsko v. Ruská federácia Aplikácia
Medzinárodného dohovoru o odstránený všetkých foriem rasovej diskriminácie (ICERD)17 iniciovaný
Gruzínskom v roku 2008. Otázka, ktorú Gruzínsko chcelo priniesť na stôl MSD, súvisela nie
s aplikáciou a interpretáciou ICERD, ale s ozbrojeným konfliktom medzi oboma štáty počas
gruzínsko-ruskej krízy v auguste 2008. Jurisdikčný základ Gruzínsko hľadalo v článku 22 ICERD.
Gruzínsku sa nakoniec nepodarilo prekonať jurisdikčnú fázu 18.
Začatie konania a jeho priebeh
Ukrajina iniciovala konanie pred MSD proti Ruskej federácii na základe podania zo
16. januára 2017. Spolu s podaním požiadala MSD o vydanie predbežných opatrení na ochranu
svojich práv súvisiacich so sporom v súlade s článkom 41 Štatútu MSD. Vzhľadom na skutočnosť, že
konanie o predbežných opatreniach má podľa pravidiel súdu prednosť pred posudzovaním ostatných
otázok konania, nariadil MSD najprv ústne pojednávanie vo veci predbežných opatrení. To sa konalo
v dňoch 6. – 9. marca 2017. V nadväznosti na toto konanie bolo vydané predbežné opatrenie MSD
dňa 19. apríla 2017. Následne bude konanie pokračovať v posudzovaní samotného podania, a to
najprv v písomnej procedúre. Vzhľadom na okolnosti celého prípadu a berúc do úvahy ustálenú
judikatúru súdu, ako aj argumenty, ktoré doposiaľ odzneli zo strany Ruskej federácie počas
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Aktuálny zoznam vyhlásení štátov podľa článku 36 ods. 2 Štatútu MSD je dostupný online na web
stránke MSD: http://www.icj-cij.org/jurisdiction/index.php?p1=5&p2=1&p3=3
16 Problém, ktorý sudca MSD Sir Christopher Greenwood vo svojej prednáške Challenges of
International Litigation obrazne označil ako Problém Popolušky (Cinderella Problem), Lauterpacht
Centre for International Law, International Law Seminar Series, 7. október 2011, dostupné online:
https://sms.cam.ac.uk/media/1180328
17 Supra 1
18 Rozsudok z 1. apríla 2011 o predbežných námietkach, MSD potvrdil námietku Ruskej federácie
voči jurisdikcii
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pojednávania o predbežných námietkach, dá sa s určitosťou predpokladať, že Rusko vznesie
predbežné námietky voči jurisdikcii súdu, a teda pred akýmkoľvek rozhodovaním o merite, MSD bude
musieť najprv rozhodnúť o otázke jurisdikcie19.
Jurisdikčný základ ukrajinského podania
Ukrajina vo svojom podaní určila za jurisdikčný základ dva medzinárodné dohovory, ktorých
zmluvnými stranami sú tak Ukrajina, ako aj Rusko. Pritom na dve rozdielne situácie 20 – boje na
východe Ukrajiny a anexia Krymu – použila rozdielny jurisdikčný základ. Vo vzťahu k situácii na Kryme
je základom ukrajinského nároku jurisdikčná klauzula v článku 22 ICERD.21 Ide teda o ten istý
medzinárodný dohovor, ako to bolo v prípade sporu Gruzínsko v. Ruská federácia. Vo vzťahu
k situácii na východnej Ukrajine sa Ukrajina vydala inou cestou, a to prostredníctvom jurisdikčnej
klauzuly obsiahnutej v článku 22 ods. 1 Medzinárodného dohovoru o potláčaní financovania terorizmu
(ICSFT).22 Týmto má fakticky kauza dve samostatné časti s rozdielnym jurisdikčným základom, ktoré
však súd bude posudzovať spoločne. Je možné len špekulovať, nakoľko ide zo strany Ukrajiny
o taktickú hru s cieľom zvýšiť šance pozitívneho rozsudku vo vzťahu k situácii na svojom území.
Keďže oba dohovory viažu súhlas s jurisdikciou súdu podmienkou charakteru sporu ratione materiae,
a to na spory súvisiace s aplikáciou alebo interpretáciou toho – ktorého dohovoru, Ukrajina musela
napasovať udalosti a fakty konfliktu do rámcov oboch uvedených dohovorov, a to tak, aby existoval
aspoň náznak jurisdikcie prima facie.
V prípade údajného porušenia dohovoru o potláčaní financovania terorizmu, Ukrajina takéto
porušenie záväzkov vyplývajúcich z niekoľkých ustanovení, osobitne článku 18 o povinnosti
spolupracovať, vidí najmä vo financovaní a podpore organizácií ako sú Luhanská demokratická
republika (LDR), Donecká demokratická republika (DDR) a Charkovskí partizáni, ktoré sú explicitne
označené Ukrajinou ako teroristické skupiny. Na druhej strane označuje za porušenie záväzkov
Ruskej federácie aj údajnú podporu a financovanie troch incidentov, rovnako označených ako
teroristické činy, a to zostrelenie letu Malajzijských aerolínií MH17, ostreľovanie civilného
obyvateľstva vo Volnovache, Mariupole a Kramotorsku, ako aj bombardovanie civilného obyvateľstva,
vrátane Charkova. V oboch skupinách údajných porušení ide o aktivity, resp. akty, ktoré majú priamy
vzťah s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine.
Tak, ako už bolo spomenuté vyššie, rozdielny prístup bol zvolený vo vzťahu k situácii na
Kryme. Skutočná podstata sporu medzi Ukrajinou a Ruskom vo vzťahu k tomuto polostrovu spočíva
v tom, či vyhlásením nezávislosti Krymskej autonómnej republiky a jej následnou integráciou do
Ruskej federácie došlo k porušeniu medzinárodného práva a teda, či ruská prítomnosť na Kryme je
okupáciou, z čoho plynú ďalšie právne implikácie a dôsledky, vrátane zodpovednosti štátu. Avšak na
takto zostavenú právnu otázku, resp. právny spor by Ukrajina len ťažko našla vhodnú jurisdikčnú
klauzulu. Vydala sa teda tou istou cestou ako Gruzínsko v roku 2008 a za základ si zvolila dohovor
ICERD. Otázky, ktoré by sa mohli napasovať na článok 22, a teda sú obsahom ukrajinského podania,
sa dotýkajú údajného porušovania práv etnických menšín žijúcich na Kryme v nadväznosti na
uskutočnenú anexiu zo strany Ruskej federácie a to najmä krymských Tatárov a ukrajinsky
3.3
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GILL, T.D. Rosenne’s The World Court, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden / Boston, 2003, s. 81
a nasl.
20 Rozdielnosť oboch situácií sa prejavil aj už v rámci konania pred Európskym súdom pre ľudské
práva, kde súd dve jednotné podania Ukrajiny rozdelil na štyri samostatné práve podľa dvoch situácií
– na východe Ukrajiny, resp. na Kryme, viď aj supra 10
21 Vyhláška č. 95/1974 Zb., Článok 22: Každý spor vzniknutý medzi dvoma alebo viacerými zmluvnými
štátmi o výklad alebo o použitie tohto dohovoru, ktorý sa nevyrieši rokovaním alebo na základe
procedúry výslovne určenej v tomto dohovore, sa na žiadosť ktorejkoľvek zo strán v spore predloží
na rozhodnutie Medzinárodnému súdnemu dvoru, ak sa strany nedohodnú na inom spôsobe riešenia.
22 Oznámenie č. 593/2002 Z. z., Článok 24 ods. 1: Akýkoľvek spor medzi dvoma alebo viacerými
štátmi, zmluvnými stranami, týkajúci sa výkladu alebo vykonávania tohto dohovoru, ktorý sa nemôže
vyriešiť rokovaním v prijateľnom čase, bude na žiadosť jedného z nich predložený na rozhodcovské
konanie. Ak sa strany v lehote šiestich mesiacov odo dňa žiadosti o rozhodcovské konanie nevedia
dohodnúť na organizácii rozhodcovského konania, ktorákoľvek z týchto strán môže spor postúpiť
Medzinárodnému súdnemu dvoru na základe podania v súlade so Štatútom dvora.
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hovoriaceho obyvateľstva Krymského polostrova. Ukrajinské podanie v jedenástich bodoch
špecifikuje konkrétne porušenia práv oboch etnických menšín tak, aby zapadali do rámca ICERD.
JURISDIKČNÉ RIZIKÁ SPORU
Pri úvahách o perspektívach rozhodnutia MSD v danom spore sa nemožno nesústrediť
hlavne na nadchádzajúcu jurisdikčnú fázu, ktorá, ako bolo vysvetlené vyššie, bude nevyhnutne
nasledovať po vypracovaní ukrajinského memoriálu. Aj v prípade, ak by súd neprijal jurisdikčné
námietky Ruskej federácie, budúci rozsudok MSD o predbežných námietkach je nevyhnutným
predpokladom na prípadné ďalšie hodnotenie konania v merite veci. Preto v súčasnej dobe je
postačujúce v predikciách zotrvať v rovine hodnotenia jurisdikčných otázok a s tým súvisiacich rizík
na strane oboch štátov.
Pri všeobecnom hodnotení jurisdikčnej otázky je potrebné podotknúť, že Ukrajina sa poučila
z negatívneho výsledku v prípade Gruzínsko v. Ruská federácia. Súd totiž vo vzťahu k článku 22
konštatoval, že nedošlo k naplneniu procedurálnych podmienok, ktoré toto ustanovenie vyžaduje pred
samotným využitím konania pred MSD. Táto podmienka je relevantná tak vo vzťahu k ICERD, ako aj
vo vzťahu k ICSFT. V prvom prípade jurisdikčné ustanovenie podmieňuje súdne konanie rokovaním
a osobitnou procedúrou podľa dohovoru, v druhom rokovaním a iniciovaním arbitrážneho konania. Je
zrejmé, a konštatuje to aj MSD v rozhodnutí o predbežných opatreniach, že strany v priebehu obdobia
smerujúceho k samotnému podaniu zo strany Ukrajiny, uskutočnili živú výmenu diplomatických,
politických a právnych dokumentov a uskutočnili rokovania explicitne poukazujúce na oba zmluvné
dokumenty. Ukrajina tieto výmeny považuje za spomenuté procedurálne podmienky. V očiach Ruskej
federácie toto konštatovanie nie je také jednoznačné, a teda skutočné a efektívne vyčerpanie týchto
procedurálnych podmienok sa môže javiť ako jedno z prvých jurisdikčných rizík, teda ako otázka
naplnenia podmienky prípustnosti. Ukrajinskí predstavitelia totiž verejne hovorili o zámere dostať
Rusko pred MSD nie neskôr ako už v decembri 201423, teda ešte pred samotným rokovaním s Ruskou
federáciou v zmysle spomenutých procedurálnych podmienok. Ak sled udalostí bol skutočne takýto,
môže to znamenať, že Ukrajina rokovala skôr pro forma, rokovanie mohlo byť zinscenované
a nemuselo byť vedené v dobrej viere.
4

4.1

Terorizmus
Tak, ako sa ukazuje v doterajšej argumentácii strán, Ukrajina sa z jurisdikčného pohľadu
pohybuje na pomerne tenkom ľade, pokiaľ ide o aplikáciu a interpretáciu ICSFT. Dôležitou otázkou,
ktorou sa súd bude musieť zaberať, je, či dochádza na východe Ukrajiny k aktom terorizmu, tak ako
to vyplýva z článku 2 dohovoru, a teda, či tieto činy spadajú do pôsobnosti dohovoru ratione materiae.
Bude potrebné najmä zodpovedať otázku, či útoky na civilné obyvateľstvo, vrátane zostrelenia letu
MH17 je terorizmom alebo porušením iných noriem medzinárodného práva, napríklad
medzinárodného humanitárneho práva. Rovnako bude dôležité pre Ukrajinu preukázať, že hnutia
LDR, DDR a Charkovskí partizáni sú teroristické organizácie, čo však môže byť zložité, lebo ich za
teroristické organizácie považuje len samotná Ukrajina a nie medzinárodné spoločenstvo ako také24.
Ak by aj nárok Ukrajiny prešiel týmto testom, čo sa javí ako najskôr pravdepodobné pri
zostrelení letu MH1725, súd bude musieť pokračovať v ďalšom teste, a to nakoľko medzinárodný
dohovor, ktorého hlavným účelom a cieľom bolo upraviť trestnú spoluprácu štátov pri stíhaní a trestaní
páchateľov trestných činov financovania terorizmu, dostatočne reguluje vzťahy medzi štátmi a ich
vzájomnú zodpovednosť pri predchádzaní a potláčaní terorizmu. Účelom dohovoru nebolo pokryť
Odkaz na vyhlásenie ministra spravodlivosti Ukrajiny Pavla Peterenka z 18. decembra 2014,
dostpné online:
https://www.ukrinform.net/rubric-politics/1808299ukraine_has_talks_with_russia_on_financing_of_terrorism_328530.html
24
Porovnaj napr. zoznam teroristických skupín Európskej únie, dostupné online:
http://www.consilium.europa.eu/en/policies/fight-against-terrorism/terrorist-list/
25 Vzhľadom na explicitný vzťah článku 2 k partikulárnym protiteroristickým dohovorom, najmä
Dohovor o potláčaní protiprávnych činov ohrozujúcich bezpečnosť civilného letectva, podpísaný v
Montreale 23. septembra 1971 a Protokol o potláčaní násilných protiprávnych činov na letiskách
slúžiacich medzinárodnému civilnému letectvu, doplňujúci Dohovor o potláčaní protiprávnych činov
ohrozujúcich bezpečnosť civilného letectva, podpísaný v Montreale 24. februára 1988.
23
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zodpovednosť štátov „sponzorujúcich“ terorizmus, z čoho de facto Ukrajina obviňuje Rusko. Dôležitá
bude v tejto súvislosti interpretácia relevantných ustanovení dohovoru, vrátane článku 18, ktorý
obsahuje záväzok zmluvných strán spolupracovať pri predchádzaní trestným činom v jeho
pôsobnosti.
Rovnako komplikované bude aj posudzovanie zodpovednosti Ruskej federácie za akékoľvek
činy súvisiace s údajným financovaním a podporou aktivít na východnej Ukrajine, teda jednak príčinnú
súvislosť a celkovo pripočítateľnosť týchto aktov Ruskej federácii. Spolu s otázkou reálneho
vyčerpania procedurálnych podmienok, je cesta k potvrdeniu jurisdikcie súdu na základe dohovoru
o financovaní terorizmu pomerne „zarúbaná“. Súd v odôvodnení svojho rozhodnutia o nariadení
predbežných opatrení síce konštatuje, že niektoré z tvrdení Ukrajiny môžu spadať prima facie do
pôsobnosti dohovoru26, avšak ďalej túto otázku v tomto štádiu neskúmal, keďže usúdil, že práva,
ktorých ochranu predbežným opatrením Ukrajina požadovala, nie sú dostatočne vierohodné, aby
naplnili minimálny test v súlade s judikatúrou MSD.
Rasová diskriminácia
Na prvý pohľad sa zdá, že cesta k jurisdikcii súdu môže byť schodnejšia prostredníctvom
ICERD. Je to z rôznych aspektov. Faktom je, že Krym je multietnické územie, hoci s prevahou rusky
hovoriaceho obyvateľstva, stále takmer 30% obyvateľstva tvoria Ukrajinci a krymskí Tatári27.Je teda
zrejmé, že ICERD je vo všeobecnosti aplikovateľný ratione materiae na území Krymu28. Paradoxne
tento balík problémov sa zdá byť politicky menej citlivý, lebo MSD môže rozhodnúť o porušení ICERD
bez toho, aby akokoľvek riešil legalitu anexie Krymu. Môže pritom vychádzať zo základných princípov
zmluvného práva, na základe ktorých zmluvné záväzky platia aj pre štát vo vzťahu k územiu, na
ktorom vykonáva faktickú zvrchovanosť. Legalita alebo nelegalita výkonu zvrchovanosti Ruskej
federácie nad Krymom nemá vplyv na záväzky podľa tohto dohovoru. Súd sa teda môže vo vzťahu
ku Krymu noblesne vyhnúť posudzovaniu otázok zvrchovanosti vo vzťahu k spornému územiu.
Naznačuje to už aj rozhodnutie o predbežných opatreniach, kde súd nariadil Ruskej federácii dve
opatrenia týkajúce sa autonómnych orgánov krymských Tatárov a výučby v ukrajinskom jazyku.
Vydanie predbežného opatrenia vo vzťahu k určitým právam však ešte nemusí znamenať úspešnosť
alebo neúspešnosť v jurisdikčnej fáze konania29.
4.2

ZÁVER – ROZHODNUTIE O PREDBEŽNÝCH OPATRENIACH
Rozhodnutie MSD o nariadení predbežných opatrení naznačuje viacero zaujímavých otázok,
z ktorých možno, veľmi obmedzene, extrapolovať ďalší vývoj sporu. Ako už bolo spomenuté, spor
vstupuje do svojej písomnej fázy, v rámci ktorej Rusko s pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou
vznesie predbežné námietky. Zaujímavosťou rozhodnutia je pomerne vysoká miera detailu vo vzťahu
k právam, ktoré súd nariadil chrániť. Ide o nariadenie vo vzťahu k Ruskej federácii a územiu Krymu
„zdržať sa zachovávania alebo uloženia obmedzení schopnosti komunity krymských Tatárov uchovať
si svoje reprezentatívne inštitúcie, vrátane Medžlisu“ a zabezpečiť dostupnosť vzdelávania
v ukrajinskom jazyku. Kým druhú otázku prijal súd jednomyseľne, prvá bola prijatá hlasovaním 13 ku
3, pričom proti hlasoval aj slovenský sudca Tomka, ktorý k rozhodnutiu pripojil svoje vyhlásenie
obsahujúce zaujímavé a relevantné argumenty. Súčasťou rozhodnutia je aj nariadenie obom stranám
zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo zhoršiť alebo rozšíriť spor predložený súdu alebo ho
urobiť zložitejším na rozhodnutie. Táto povinnosť je pomerne všeobecná a svoj hlbší význam možno
má v nadväznosti na predposledný (104.) odsek odôvodnenia rozhodnutia súdu, v ktorom súd
pripomenul stranám rezolúciu BR OSN 2202 (2015), ktorou bol schválený balík Minských dohôd.
V rámci záverečného hodnotenia možno konštatovať, že súdu sa úplne nepodarilo vyhnúť sa
kontroverziám už v tomto štádiu. MSD si zachoval „chladnú hlavu“ vo vzťahu k situácii na východnej
Ukrajine a možnej aplikácii dohovoru o financovaní terorizmu. S miernym prekvapením na druhej
5

odsek 39 rozhodnutia MSD o nariadení predbežných opatrení z 19. apríla 2017
http://www.kasparov.ru/material.php?id=552E31B8AFC23
28 Podľa definičného článku 1 ICERD, výraz „rasová diskriminácia“ zahŕňa aj akékoľvek rozlišovanie,
vylučovanie, obmedzovanie alebo zvýhodňovanie založené na národnostnom alebo etnickom
pôvode
29 Pre porovnanie rozhodnutie o predbežných v prípade Gruzínsko v. Ruská federácia z 15. októbra
2008
26
27
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strane je možné hodnotiť nariadenie vo vzťahu k Medžlisu, keďže táto časť rozhodnutia súdu naozaj
vzbudzuje otázky ohľadne urgentnosti, či preukázania jednoznačnej vierohodnosti ohrozenia práv
Ukrajiny v danom konaní. Balans, ktorý sa súd v predbežnom opatrení snažil dosiahnuť, skôr
naznačuje opäť raz aplikáciu distributívnej spravodlivosti, ktorá je tak príznačná pre judikatúru
Medzinárodného súdneho dvora.
Pre ďalší priebeh konania bude najrozhodujúcejšia fáza rozhodovania o predbežných
námietkach, ktoré, ako bolo naznačené, sú logickou nevyhnutnosťou. V nej sa zrejme súd nenechá
vohnať do pasce, aby rozhodoval otázky, na ktoré evidentne nemá právomoc. A to najmä, či konanie
Ruskej federácie v súvislosti s konfliktom na východnej Ukrajine a najmä anexiou Krymu sú v súlade
s medzinárodným právom. A to sú (bohužiaľ) práve tie najzásadnejšie otázky, ktoré si kladie nie len
Ukrajina, ale aj medzinárodné spoločenstvo. Ak by aj súd zamietol predbežné námietky a konanie by
pokračovalo v merite veci, MSD musí ostať v prísnych rámcoch dvoch dohovorov a teda nemôže
poskytnúť odpovede na tieto otázky. Čiže, ak sa aj podarí Ukrajine dostať cez jurisdikčnú štrbinu,
právomoc súdu bude natoľko oklieštená, že z pohľadu svojich skutočných záujmov Ukrajina
nedosiahne viac, ako len satisfakciu (v morálnom, nie právnom význame), že dotiahla Ruskú
federáciu pred Medzinárodný súdny dvor.
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Jozef Valuch
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta

Abstrakt: Súčasný konflikt na Ukrajine je považovaný za najvážnejšiu krízu medzi Ruskom
a západom od konca studenej vojny. Viaceré jeho aspekty sú predmetom neutíchajúcej diskusie.
Príspevok sa zaoberá analýzou vybraných aspektov tohto konfliktu (odtrhnutie Krymu, povaha
konfliktu, prebiehajúce kybernetické operácie) z pohľadu medzinárodného práva.
Kľúčové slová: Ukrajina, Rusko, Krym, medzinárodné právo, kybernetické operácie
Abstract: The current conflict in Ukraine is considered the most serious crisis between Russia and
the West since the end of the Cold War. Several aspects of it are the subject of unceasing debate.
The paper deals with the analysis of selected aspects of the conflict (the secession of the Crimea, the
nature of the conflict, the ongoing cyber operations) from the perspective of international law.
Key words: Ukraine, Russia, Crimea, International Law, Cyber Operations
Úvod
Konflikt na Ukrajine je možné vnímať z viacerých uhlov pohľadu. Či už ide o udalosti na
Majdane, odtrhnutie Krymu od Ukrajiny a jeho pripojenie k Ruskej federácii, nasadenie ruskej armády
na Ukrajine, kybernetické operácie uskutočňované počas tohto konfliktu, sankcie Európskej únie
a pod., všetky tieto a s nimi súvisiace udalosti možno skúmať aj vo vzťahu k medzinárodnému právu.
Na viaceré z nich sa názory predstaviteľov vedy, ale i medzinárodných organizácií a štátov rôznia, no
zhodu nájdeme v tom, že vývoj na Ukrajine je z pohľadu súčasného medzinárodného práva značne
komplikovaný.1 My v ďalšom texte venujeme pozornosť vybraným aspektom uvedeného konfliktu
z pohľadu medzinárodného práva, pričom ide najmä o odtrhnutie Krymu a pripojenie k Ruskej
federácii, povahe konfliktu prebiehajúcemu na území Ukrajiny, či kybernetickým operáciám
uskutočňovaným počas tohto konfliktu.
1

Počiatky konfliktu a odtrhnutie Krymu od Ukrajiny
Samotný konflikt na Ukrajine má za sebou už určitý vývoj v rámci ktorého možno rozlišovať
viaceré fázy sprevádzané viac či menej významnými udalosťami. Počiatky konfliktu a nepokojov
možno datovať na koniec roku 2013, kedy Ukrajinský prezident Yakunovych odmietol dohodu
o pridružení medzi Ukrajinou a EÚ. To vyvolalo vlnu protivládnych protestov v Kyjeve, ktoré začiatkom
roka 2014 viedli až k tragickým následkom. Následne sa prezident Yanukovych uchýlil do Ruska
a následky predchádzajúcich okolností nenechali na seba dlho čakať. Najmarkantnejším dôsledkom,
ktorý odštartovali uvedené udalosti je odtrhnutie Krymu od Ukrajiny a jeho pripojenie k Ruskej
federácii. Samotný Krym bol pritom súčasťou Ruského impéria už od 18. storočia a z neskoršej
Ruskej sovietskej federatívnej socialistickej republiky ho vyčlenil až Nikita S. Chruščov v roku 1954.
Krym sa tak dostal pod správu Ukrajiny a jeho postavenie ako tzv. Autonómnej republiky Krym v rámci
Ukrajiny vymedzila neskôr kapitola X Ústavy Ukrajiny z r. 1996.2 Spomenúť treba tiež mesto
2

Bližšie pozri: BÍLKOVÁ, V.: Mezinárodněprávní aspekty vývoje na Krymu, s.1; porovnaj:
VRŠANSKÝ, P.: Analýza právnej úpravy použitia sily v medzinárodnom práve v kontexte vývoja
vzťahov medzi Ruskom a Ukrajinou, s. 106 a nasl.; VRŠANSKÝ, P.: Nahradí prednostná ochrana
národných záujmov štátu tradičný primát medzinárodného práva (zánik "kolektivizmu" v
medzinárodnom práve)?, s. 13 a nasl.
2 Krym bol v danej Ústave uvedený ako neoddeliteľná súčasť Ukrajiny
1
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Sevastopol, ktoré malo zvláštny územný status, nakoľko jeho námorná základňa bola v roku 1997
prenajatá Rusku.3
V dôsledku vyššie uvedených udalostí sa však opísaná situácia začala meniť. Na prelome
mesiacov február - marec 2014 sa objavili správy o pro-ruských ozbrojencoch nazývaných ‘little green
men’. Títo sa začali v oblasti Krymu aktívne zúčastňovať vojenských operácií, blokácií ciest, prevzatia
ukrajinských vojenských zariadení a verejných inštitúcií, vrátane Najvyššej rady Krymu (Supreme
Council of Crimea).4 Práve táto Najvyššia rada Krymu prijala dňa 11. marca 2014 „Vyhlásenie
nezávislosti Autonómnej republiky Krym a mesta Sevastopol“ a o 5 dní neskôr sa konalo referendum,
v ktorom sa 96% voličov (obyvateľov Krymu) pri účasti 85% vyslovilo za pripojenie tohto územia
k Rusku. Už 18. marca podpísal prezident Putin a zástupca Krymu Zmluvu o prijatí Republiky Krym
do Ruskej federácie a vytvorení nových subjektov v rámci Ruskej federácie, čím potvrdili že Krym sa
stane súčasťou Ruska. O tri dni bola táto zmluva ratifikovaná a nadobudla platnosť, čím Ruská
federácia začala hľadieť na Krym ako na súčasť svojho územia. Uvedené Vyhlásenie nezávislosti a aj
rusko-krymská zmluva opierajú odtrhnutie Krymu a jeho pripojenie k Rusku o právo národov
(obyvateľov Krymu) na sebaurčenie a možnosť nezávislého štátu (republiky Krym) na pripojenie
k niektorému z iných štátov.5 Pri bližšom nahliadnutí na inštitút sebaurčenia však zistíme, že toto
právo prináleží národom. Pravdou však je, že napriek tomu, že moderné národy sa sformovali už
začiatkom 19. storočia, medzinárodné právo dodnes pojem „národ“ dostatočne nedefinuje. J.
Malenovský uvádza dve základné ponímania tohto pojmu:
a)
občiansky (politický) národ, konštituovaný na spoločnej vôli občanov previesť časť svojej
osobnej zvrchovanosti na štát a podieľať sa na štátnej moci predovšetkým účasťou na
voľbách. Jedná sa o politické spoločenstvo založené na princípoch demokracie
uplatňovaných na určitom štátnom území. Predpokladom príslušnosti k tomuto národu
je každodenný kontakt osoby s inými osobami na území daného štátu;
b)
národ ako etnocentrické spoločenstvo stmelené krvou spoločného predka. Medzi jeho
atribúty okrem spoločného pôvodu patrí spoločný jazyk, kultúra a tradície. Oproti vyššie
uvedenému občianskemu národu, tomuto nie sú myšlienky občianskeho liberalizmu
a demokracie prirodzene blízke.
Na jednej strane je idea politického národa pevne spätá s existenciou politického a právneho
zväzku občianstva spájajúceho konkrétne osoby so štátom, na strane druhej sa však môže moderný
štát javiť ako umelý, politický fenomén bez prirodzeného puta osoby k nemu. Práve toto prirodzené
puto môže spočívať v spoločnej kultúre, jazyku, náboženstve a pod. Obe uvedené ponímania sú tak
i dnes súčasťou medzinárodného života a prax štátov osciluje medzi nimi. Následkom tohto stavu je
jeho negatívny dopad na stabilizáciu noriem medzinárodného práva v tejto oblasti.6 Súčasné
medzinárodné právo tak priznáva právo na sebaurčenie všetkým národom. Na základe tohto práva si
národy slobodne určujú (bez vonkajšieho zasahovania) svoj politický status a uskutočňujú svoj
hospodársky, sociálny a kultúrny rozvoj, pričom každý štát má povinnosť toto právo rešpektovať v
súlade s ustanoveniami Charty OSN.7
BÍLKOVÁ, V.: Mezinárodněprávní aspekty aktuálního vývoje na Krymu, s. 34; dostupné na:
http://www.jurisprudence.cz/cz/casopis/mezinarodnepravni-aspekty-aktualniho-vyvoje-na-krymu.m24.html
(stránka navštívená dňa 10. 03. 2017)
4 Bližšie pozri: BÍLKOVÁ, V.: The Use of Force by the Russian Federation in Crimea, p. 34; dostupné
na: http://www.zaoerv.de/75_2015/75_2015_1_a_27_50.pdf (stránka navštívená dňa 10. 03. 2017)
5 BÍLKOVÁ, V.: Mezinárodněprávní aspekty aktuálního vývoje na Krymu, s. 34-35; dostupné na:
http://www.jurisprudence.cz/cz/casopis/mezinarodnepravni-aspekty-aktualniho-vyvoje-na-krymu.m24.html
(stránka navštívená dňa 10. 03. 2017)
6 MALENOVSKÝ, J.: Mezinárodní právo veřejné – jeho obecná část – a poměr k jiným právním
systémům, zvlášte k právu českému, 5. podstatně upravené a doplnené vydání, s. 116-118
7 Obsah medzinárodnoprávnej zásady rovnakých práv a sebaurčenia národov bližšie vymedzuje:
Deklarácia zásad medzinárodného práva týkajúcich sa priateľských vzťahov a spolupráce medzi
štátmi v súlade s Chartou Organizácie spojených národov (prijatá rezolúciou Valného zhromaždenia
OSN 2625 (XXV) z 24. októbra 1970). Napriek tomu, že rozvoj národného hnutia a vznik národných
štátov už v prvej polovici 17. storočia dostal do popredia myšlienky národného štátu ako prirodzenej
3
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S právom národov na sebaurčenie je spätá aj rozhodovacia a posudková činnosť
Medzinárodného súdneho dvora. Ten vo svojom posudku vo veci Západnej Sahary v r. 19758
zdôraznil potrebu skutočnej a slobodne vyjadrenej vôle národa na sebaurčenie.
Ďalší prípad sa týka rozhodovacej činnosti Medzinárodného súdneho dvora a zásady uti
possidetis iuris, podľa ktorej treba pri uplatnení práva na sebaurčenie rešpektovať štátne, prípadne
administratívne hranice štátu, na území ktorého k uplatneniu sebaurčenia dochádza. Táto zásada,
historicky spätá s dekolonizačným procesom, je dnes už súčasťou všeobecného medzinárodného
práva. Medzinárodný súdny dvor práve v súvislosti s ňou vo svojom rozsudku v prípade pohraničného
sporu medzi republikou Burkina Faso a Republikou Mali v r. 1986 potvrdil, že ide o všeobecnú
zásadu, ktorá je logicky spojená s procesom nadobudnutia nezávislosti národa, bez ohľadu na miesto,
kde k nemu dochádza. Samotná podstata tejto zásady spočíva v zabezpečení rešpektovania
územných hraníc (štátnych alebo administratívnych) existujúcich v momente získania nezávislosti.9
Ide teda o územný titul, v zmysle ktorého sa hranice nestanovujú podľa etnickej, náboženskej, či
jazykovej línie, ale podľa už skôr vytvorených, či rešpektovaných hraníc, čo zabezpečuje ich stabilitu.
K uplatneniu tohto titulu došlo napr. na území bývalej Juhoslávie.
Z Deklarácie zásad medzinárodného práva týkajúcich sa priateľských vzťahov a spolupráce
medzi štátmi v súlade s Chartou OSN z r. 1970 vyplýva aj vzájomný vzťah práva na sebaurčenie
a územnej celistvosti. V súlade s jeho záverečnou časťou ustanovení týkajúcich sa zásady rovných
práv a sebaurčenia národov platí, že právo národov na sebaurčenie neoprávňuje k činnosti, ktorá by
viedla k úplnému alebo čiastočnému rozčleneniu alebo obmedzeniu územnej celistvosti alebo
politickej jednoty suverénnych a nezávislých štátov, ktoré sa správajú v súlade so zásadou rovných
práv a sebaurčenia národov ... a majú vlády zastupujúce všetok ľud patriaci k územiu, bez ohľadu na
rasu, náboženstvo či farbu pleti.10 Túto prednosť zásady územnej celistvosti pred „hraničnou“
podobou práva národov na sebaurčenie, t.j. právom na odtrhnutie (secesiou) riešil už v r. 1921
Medzinárodný výbor právnikov poverený Radou Spoločnosti národov na vypracovanie poradného
posudku vo veci Právnych aspektov v otázke Aalandských ostrovov.11 Ostrovy sú súčasťou Fínska
s určitou formou autonómie (kultúrna, jazyková, poštová, školská, v oblasti hospodárstva, dopravy
a pod.), v minulosti však prináležali Švédskemu kráľovstvu, ku ktorému sa chceli opätovne pripojiť.
Po vyhlásení nezávislosti Fínska v r. 1918 požadovali Aalandské ostrovy svoje pripojenie k Švédsku,
s čím však Fínsko nesúhlasilo a ponúklo im autonómiu, ktorú obyvatelia ostrovov odmietli. Spor bol
predložený Spoločnosti národov, ktorá v r. 1921 rozhodla, že Fínsko si udrží suverenitu nad ostrovmi,
ale je povinné zabezpečiť dodržiavanie autonómie pre obyvateľov ostrovov. Tento záver zdôvodnila
Spoločnosť národov tým, že jazykové, náboženské menšiny alebo iné skupiny obyvateľstva sa
nemôžu odtrhnúť od spoločenstva resp. štátu ku ktorému patria, len z dôvodu ich vlastného chcenia,
pretože taký postup by znamenal destabilizáciu štátu a tým by sa podporila aj teória nezlučiteľná
s postavením štátu ako politickej a územnej jednotky.12 Aj na základe uvedeného vyplýva, že za
národ nemožno považovať národnostné menšiny nachádzajúce sa na území iného štátu (napr.
kosovských Albáncov alebo krymských Rusov) a tiež že samotné právo na sebaurčenie mimo
koloniálny kontext nezahŕňa automatické právo na odtrhnutie a vytvorenie vlastného štátu. Prednosť
a najdôležitejšej politickej organizácie národa, k prvému oficiálnemu uplatneniu práva národa na
sebaurčenie došlo až v r. 1830. Išlo o prvé praktické uplatnenie práva národa na sebaurčenie
v podobe vlastného štátu ako jedného z princípov medzinárodnej politiky, keď Veľká Británia,
Francúzsko a Rusko uznali Grécko, bojujúce za oslobodenie spod nadvlády Osmanskej ríše, za
nezávislý štát. LANTAJOVÁ, D.: Medzinárodnoprávna úprava práva národov na sebaurčenie, s. 88
8 K posudku Medzinárodného súdneho dvora v prípade Západnej Sahary z r. 1975 pozri: GRANT, J.,
P. – BARKER, J., C.: Parry & Grant Encyclopaedic Dictionary of International Law. Third edition, s.
675; Porovnaj: ICJ, Reports 1975, s. 57-59
9 KLUČKA, J.: Medzinárodné právo verejné (všeobecná a osobitná časť), s. 67. Porovnaj: ICJ,
Reports 1986, s. 554.
10 ONDŘEJ, J.: Mezinárodní právo veřejné, soukromé, obchodní, s. 121.
11 Report of the International Committee of Jurists Entrusted by the Council of the League of Nations
with the Task of Giving an Advisory Opinion upon the Legal Aspects of the Aaland Islands Question,
League of Nations Official Journal, Special Supplement No. 3, (October 1920), s. 18, 3 - 5.
12 LANTAJOVÁ, D.: Medzinárodnoprávna úprava práva národov na sebaurčenie, s. 93
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má sebaurčenie v hraniciach už existujúcich štátov, čo potvrdil aj Najvyšší súd Kanady v rozhodnutí
týkajúcom sa možného odtrhnutia provincie Quebec13 kde konštatoval, že za bežných podmienok sa
očakáva, že národy dosiahnu sebaurčenie v rámci svojho terajšieho štátu.14
Pravdou je, že veda medzinárodného práva pozná aj tzv. právo na nápravné odtrhnutie, to
však prichádza do úvahy jedine v extrémnom prípade dlhodobého a systematického porušovania
ľudských práv členov národa (resp. inej skupiny) a všetky iné prostriedky by zlyhali. V prípade Krymu
sa však o národ nejedná a nie sú známe ani skutočnosti podporujúce právo na nápravné odtrhnutie.
Z toho vyplýva, že k odtrhnutiu Ukrajiny došlo v rozpore s medzinárodným právom. Vyhlásenie
nezávislosti, následné referendum a snaha o pripojenie k Rusku predstavujú porušenie
vnútroštátneho práva, avšak medzinárodné právo nimi nutne dotknuté nie je. Z toho vyplýva, že Krym
ako neštátny aktér nie je subjektom medzinárodného práva a sotva tak môže toto právo porušiť.15 Iná
je však pozícia Ruskej federácie, ktorá sa podporou práva na sebaurčenie obyvateľov Krymu a jeho
následným začlenením do svojho územia dopustila porušenia viacerých zásad medzinárodného
práva a tiež medzinárodných dokumentov. Spomedzi zásad ide predovšetkým o zásadu územnej
celistvosti a zásadu nezasahovania do vnútorných záležitostí iného štátu, z dokumentov možno
uviesť napr. Budapeštianske memorandum z roku 199416 a dvojstrannú Zmluvu o priateľstve,
spolupráci a partnerstve medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou z roku 1997. Dôsledkom uvedeného
by mala byť povinnosť ostatných štátov neuznávať zmenu statusu Krymu a hľadieť naň stále ako na
súčasť územia Ukrajiny.17
Povaha konfliktu a prebiehajúcich kybernetických operácií
USA a EÚ uvalili sankcie proti Rusku. Následne na prelome mesiacov apríl – máj 2014 začína
ozbrojený konflikt na východe Ukrajiny, ktorý prináša aj svoje prvé obete. V mesiaci máj 2014 bol vo
voľbách za prezidenta Ukrajiny zvolený P. Poroshenko. Pro-západnú orientáciu krajiny potvrdzujú aj
parlamentné voľby v októbri 2014. V rokoch 2015 a 2016 dochádza napriek viacerým pokusom
o prímerie k ozbrojeným stretom, ktoré si podľa medializovaných informácií k decembru 2016
vyžiadali na východe Ukrajiny už 10 000 obetí.18
Na Ukrajine sme tak boli doposiaľ svedkami rôznych úrovní konfliktov a tiež toho, ako sa vyvíjal
pohľad na ne:
prvotné nepokoje v Kyjeve (Maidan) je možné skôr ako ozbrojený konflikt označiť za
nepokoje a násilné strety demonštrantov a polície. Išlo teda o vnútroštátnu záležitosť,
ktorá však spustila sled udalostí vedúcich neskôr až k ozbrojenému konfliktu;
odtrhnutie Krymu od Ukrajiny a jeho pripojenie k Ruskej federácii nemá v súčasnom
medzinárodnom práve oporu.19 Možno preto povedať, že v súčasnosti ide o okupáciu.
Právo ozbrojených konfliktov sa aplikuje aj v situácii úplnej alebo čiastočnej okupácie
a to aj v prípade že sa nestretla s ozbrojeným odporom.20 Okupácia predstavuje
nepriateľské nahradenie teritoriálnej moci a autority. Za taký prípad možno považovať
3

Supreme Court of Canada, Re Secession of Québec (1998) 2 S.c.R. 217, s. 222
BÍLKOVÁ, V.: Mezinárodněprávní aspekty aktuálního vývoje na Krymu, s. 35; dostupné na:
http://www.jurisprudence.cz/cz/casopis/mezinarodnepravni-aspekty-aktualniho-vyvoje-na-krymu.m24.html
(stránka navštívená dňa 10. 03. 2017)
15 Tamtiež, s. 35-36
16 Týmto sa USA, Veľká Británia a Rusko pri príležitosti pristúpenia Ukrajiny k Dohovoru o nešírení
jadrových zbraní zaviazali, že budú rešpektovať jej nezávislosť, suverenitu a existujúce hranice.
17 BÍLKOVÁ, V.: Mezinárodněprávní aspekty aktuálního vývoje na Krymu, s. 36-37; dostupné na:
http://www.jurisprudence.cz/cz/casopis/mezinarodnepravni-aspekty-aktualniho-vyvoje-na-krymu.m24.html
(stránka navštívená dňa 10. 03. 2017)
18 ČTK: Válka v Donbasu si vyžádala deset tisíc mrtvých, řekl Porošenko, 6. 12. 2016, dostupné na:
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/valka-v-donbasu-si-vyzadala-deset-tisic-mrtvych-reklporosen/r~1fd52a9abb fc11e682e20025900fea04/ (stránka navštívená dňa 18. 03. 2017)
19 BÍLKOVÁ, V.: Mezinárodněprávní aspekty vývoje na Krymu, s. 12
20 Porovnaj: Ženevské dohovory, 1949, spoločný čl. 2
13
14

245

-

aj situáciu na Kryme, kde Rusko vykonáva územnú kontrolu bez súhlasu Ukrajinskej
vlády;21
situáciu na východe Ukrajiny označil už v roku 2014 Medzinárodný výbor Červeného
kríža ako "ne-medzinárodný ozbrojený konflikt",22 ktorý je definovaný ako „ozbrojený
konflikt, ktorý nemá medzinárodný charakter a ktorý vznikne na území niektorej z
Vysokých zmluvných strán.“23 Posun vo vnímaní tohto konfliktu však priniesol rok 2016,
kedy sa situácie na Ukrajine dotkol aj Medzinárodný trestný súd. Úrad štátneho zástupcu
vo svojej správe zo 14. novembra 201624 konštatoval, že „Z dostupných informácií
vyplýva, že situácia na území Krymu a Sevastopola predstavuje medzinárodný
ozbrojený konflikt medzi Ukrajinou a Ruskou federáciou. Tento medzinárodný ozbrojený
konflikt začal najneskôr 26. februára, kedy Ruská federácia nasadila členov svojich
ozbrojených síl, aby získali kontrolu nad časťou územia Ukrajiny bez súhlasu ukrajinskej
vlády ... Na účely Rímskeho štatútu ozbrojený konflikt môže mať medzinárodný
charakter, ak jeden alebo viac štátov čiastočne alebo úplne zaberá územie iného štátu,
bez ohľadu na to, či sa táto okupácia stretla s ozbrojeným odporom.“25 Následne médiá
priniesli správy o tom, že ruský prezident V. Putin schválil výnos v zmysle ktorého Rusko
odstupuje od procesu pristúpenia k Medzinárodnému trestnému súdu.26 Nakoľko Rusko
nebolo doposiaľ riadnym členom tohto súdneho orgánu, ide podľa niektorých
o symbolické oznámenie, podkopávajúce legitimitu tohto súdu v čase neistoty, po
odstúpení troch afrických krajín.27 V zmysle oficiálnych vyhlásení ruského ministerstva
zahraničných vecí Medzinárodný trestný súd nenaplnil nádeje, ktoré sa doň vkladali.
Nestal sa skutočne nezávislým a autoritatívnym orgánom medzinárodnej spravodlivosti
a pracuje neefektívne.28 Aj týmto spôsobom dalo Rusko najavo zjavnú nespokojnosť
s posúdením situácie na Ukrajine.

Už od samého začiatku sú mnohé z týchto udalostí sprevádzané rôznymi kybernetickými
operáciami, z ktorých možno uviesť: distribuované odmietnutie služby (DDoS); objavenie nástrojov
kybernetickej špionáže na Ukrajine a v krajinách NATO; nové a hrozivejšie formy malwaru zahŕňajúce
Turla/Uroburos/Snake, RedOctober, MiniDuke atď.; kybernetické operácie proti opozičným serverom,
smartphonom, webovým stránkam a internetovým účtom; úniky kradnutých citlivých informácií;
operácie zamerané na mobilné zariadenia členov ukrajinského parlamentu; kybernetické operácie
proti ukrajinskej ústrednej volebnej komisii v máji 2014 (s úmyslom podkopať dôveryhodnosť volieb a
21

STINISSEN, J.: A Legal Framework for Cyber Operations in Ukraine, s. 128
ICRC: Ukraine: ICRC calls on all sides to respect international humanitarian law, 23. 07. 2014,
News Release 14/125; dostupné na: https://www.icrc.org/eng/resources/documents/newsrelease/2014/07-23-ukraine-kiev-call-respect-ihl-repatriate -bodies-malaysian-airlines.htm (stránka
navštívená dňa 20. 03. 2017)
23 Ženevské dohovory, 1949, spoločný čl. 3
24 Report on Preliminary Examination Activities 2016
25 Tamtiež, s. 35-36, dostupné na: https://www.icc-cpi.int/iccdocs/otp/161114-otp-rep-PE_ENG.pdf,
(stránka navštívená dňa 17. 11. 2016)
26 Rusko síce podpísalo Rímsky štatút ktorý zriaďuje Medzinárodný trestný súd v roku 2000, no
doposiaľ k ratifikácii nedošlo. Pre porovnanie, aj USA pôvodne za B. Clintona podpísali Rímsky štatút,
no neskôr pod vedením G.W. Busha od neho odstúpili. Rusko sa tak pripája k USA a iným národom
(Čína, India atď.), ktoré odmietajú jurisdikciu tohto súdu.
27 Začiatkom roka 2016 sa Južná Afrika, Burundi a Gambia rozhodli odstúpiť a niekoľko ďalších
afrických krajín vyjadrilo pochybnosti nad budúcnosťou tohto súdu. Dôvodom sú obvinenia, že je až
príliš zameraný na krajiny tohto kontinentu. Počas svojho 14 ročného fungovania vzniesol tento súd
totiž obvinenia len voči Afričanom. Bližšie pozri: BBC News: Russia withdraws from International
Criminal Court treaty (16 november 2016), dostupné na: http://www.bbc.com/news/world-europe38005282 (stránka navštívená dňa 17. 11. 2016)
28 Bolo poukázané na to, že za 14 rokov existencie vydal len 4 rozsudky a na svoju činnosť minul
miliardu dolárov. Bližšie pozri: SITA: Rusko prestáva byť členom Medzinárodného trestného súdu (16
november 2016), dostupné na: http://spravy.pravda.sk/svet/clanok/411122-rusko-prestava-bytclenom-medzinarodneho-trestneho-sudu/ (stránka navštívená dňa 17. 11. 2016)
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súčasne sfalšovať volebné výsledky); východná Ukrajina bola izolovaná od zvyšku Ukrajiny cez
cenzúru internetu a pravidelné kontroly počítačov občanov a ich mobilných zariadení 29 a pod.
Pokiaľ ide o uvedené kybernetické operácie, Rusko svoju účasť popiera. Prevažuje názor, že
väčšina kybernetických aktérov na Kryme boli neštátni aktéri, napr. pro-ruská skupina hackerov
s názvom CyberBerkut. Ak by títo boli integrovanou súčasťou ruských ozbrojených síl, mali by status
kombatantov. Ak nie, aj tak by mohli byť považovaní za kombatantov, ak by boli súčasťou
organizovanej ozbrojenej skupiny patriacej k niektorej zo strán konfliktu ak a) by mali na čele osobu
zodpovednú za podriadených, b) by mali rozlišovací znak rozpoznateľný na diaľku; c) otvorene nosili
zbrane; a d) vykonávali operácie v súlade so zákonmi a obyčajmi vojny. Práve tieto kritériá sú dôležité
pre rozlišovanie kombatantov od civilistov. Je však nepravdepodobné, že by neštátne hackerské
skupiny aktívne v Ukrajinskom konflikte spĺňali všetky tieto kritériá, hlavne ak sú len virtuálne
organizovaní a kontaktovaní len cez internet.
Hackeri ktorí sú nekombatanti sú preto považovaní za civilistov. Ak sa však priamo zúčastňujú
nepriateľských akcií, strácajú ochranu poskytovanú civilistom a aj oni môžu byť cieľom protistrany.30
Niektorí autori vyslovene uvádzajú, že pokiaľ ide o kybernetické operácie a ich podriadenie
napr. právu ozbrojených konfliktov, bude relevantný predovšetkým dôsledok týchto operácií. Ak je
dôsledkom kybernetickej operácie zranenie, smrť, poškodenie alebo zničenie, stáva sa relevantným
právo ozbrojených konfliktov. K tomu dôjde napr. ak jedna krajina realizuje kybernetické operácie voči
druhej krajine s cieľom zničiť kritickú infraštruktúru ako je kontrola civilného letectva a národných sietí
v dôsledku čoho budú zlyhávať lietadlá a bude spôsobené zranenie, smrť alebo poškodenie. Preto ak
ide o dôsledky porovnateľné s ozbrojeným útokom (napr. zhodením bomby na rovnaké ciele) zdá sa,
že na rozlišovanie kybernetickej operácie a konvenčnej zbrane nie je dôvod.31 Tallinnský Manuál32
zase uvádza, že „kybernetické operácie vykonávané v rámci ozbrojeného konfliktu podliehajú právu
ozbrojených konfliktov“.33
Zaujímavý je preto bližší pohľad na udalosti v súvislosti s Ukrajinou. Všetci členovia expertnej
skupiny pracujúcej na Tallinnskom Manuáli sa totiž zhodli, že musí existovať súvislosť medzi
kybernetickou aktivitou a ozbrojeným konfliktom. Rozdielne však boli názory na povahu tejto
súvislosti. Podľa jednej skupiny právo ozbrojených konfliktov upravuje všetky kybernetické aktivity
vykonávané stranou ozbrojeného konfliktu voči protivníkovi. Podľa druhej skupiny musia byť tieto
kybernetické aktivity vykonávané v rámci nepriateľstva, v súlade s vykonávateľovým vojenským
úsilím.34 Musí ísť o akcie späté s bojovou operáciou proti nepriateľovi, s aktom nepriateľstva, alebo
musí sama osebe takýto akt predstavovať.35 Práve v súvislosti s uvedeným sa môže spojitosť vyššie
uvedených operácií s konfliktom na Ukrajine javiť ako diskutabilná.
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V rámci konfliktu na Ukrajine sme zatiaľ deštruktívne účinky kybernetických operácií
nezaznamenali. Aj v čase bojov na východnej Ukrajine dochádzalo „len“ k DDoS útokom, k operáciám
pozmeňujúcim obsah webových stránok, k obmedzeniu plynulosti komunikácie a pod. Niektoré
počítače ukrajinskej vlády a na ukrajinských ambasádach v zahraničí boli nakazené špionážnym
softvérom ktorý umožnil prístup k citlivým informáciám. Podľa väčšiny autorov ide o minimálne
spojenie týchto operácií s prebiehajúcim konfliktom a poukazujú tiež na absentujúce deštruktívne
následky týchto operácií. Z toho vyvodzujú, že právo ozbrojených konfliktov, resp. medzinárodné
humanitárne právo, v tomto prípade nebude možné aplikovať.36
Záver
Samotný konflikt na Ukrajine má za sebou už určitý vývoj v rámci ktorého možno rozlišovať
viaceré fázy sprevádzané viac či menej významnými udalosťami. Najmarkantnejším dôsledkom je
odtrhnutie Krymu od Ukrajiny a jeho pripojenie k Ruskej federácii, čo pretrváva dodnes. Tento stav
však nemá v medzinárodnom práve oporu, pričom sa Ruská federácia dopustila porušenia viacerých
zásad medzinárodného práva a tiež medzinárodných dokumentov. Podľa nášho názoru neobstojí ani
argumentácia opierajúca sa o právo na sebaurčenie, nakoľko toto prináleží národom a v prípade
Krymu sa o národ nejdená. Vyhlásenie nezávislosti, následné referendum a snaha o pripojenie
k Rusku zo strany Krymu však predstavujú porušenie vnútroštátneho práva.
Vyvíjal sa tiež pohľad na povahu konfliktu prebiehajúceho na Ukrajine. Úrad štátneho zástupcu
Medzinárodného trestného súdu vo svojej správe zo 14. novembra 2016 už konštatoval, že situácia
na území Krymu a Sevastopola predstavuje medzinárodný ozbrojený konflikt medzi Ukrajinou a
Ruskou federáciou. Ruská strana uvedené tvrdenie odmieta a následkom bolo jej odstúpenie od
procesu pristúpenia k Medzinárodnému trestnému súdu.
Počas konfliktu na Ukrajine, ktorý býva označovaný aj ako hybridné vedenie vojny (hybrid
warfare) sme boli doposiaľ svedkami aj viacerých kybernetických operácií. Máme však za to, že tieto
možno vnímať skôr ako súčasť „informačnej vojny“ resp. ako operácie bez deštrukčných následkov,
ktoré neboli dostatočne prepojené s bojovými operáciami a nenapĺňajú preto znaky kybernetického
útoku v zmysle Tallinnského manuálu.
4
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EXPERTNÉ SYSTÉMY A OBJEKTÍVNA ZODPOVEDNOSŤ ZA
ŠKODU SPÔSOBENÚ PREVÁDZKOU DOPRAVNÝCH
PROSTRIEDKOV
Norbert Adamov
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Objektívna zodpovednosť zakladá asymetrické právne postavenie zodpovednej osoby a
poškodeného. Na jednej strane možno argumentovať tým, že posilnené právne postavenie
poškodeného má vyvažovať jeho fyzicky slabšie postavenie v reálnych situáciách, pričom táto
znevýhodnenosť spočíva v značnej obmezenosti alebo dokonca nemožnosti predísť vzniku ujmy.
Typickými príkladmi sú chodci zrazení na chodníku, osvetlení cyklisti zrazení odzadu, alebo čelné
zrážky vozidel po tom, ako v zákrute vodič oproti idúceho vozidla vo vysokej rýchlosti nezvládol
riadenie. Na druhej strane je však možno uvažovať o narušení symetrie znášania rizika účastníkmi
dopravy v prípadoch, kedy prevádzkovateľ pri danom stave techniky a rozumnej miere preventívnych
opatrení nemohol zabrániť vzniku škody.
Kľúčové slová: dopravné prostriedky, objektívna zodpovednosť, zodpovednosť bez možnosti
liberácie, škoda, prevádzkovanie, vis maior, liberácia
Abstract: Strict liability is based on the assymetrical legal position of the liable subject and damaged
person. On the one hand it is possible to argue that enforced legal position of the damaged person
ought to counterpoise weaker physical state of this person in real situations connected with very
narrow chances to avert arising of the accident. Walkers run down on the pawement, illuminated
bikers run down from back side, or head on collisions in curves due speeding and following lose of
control over the vehicle could be mention for instance. On the other hand certain inequity regarding
symmetrical bearing of risks by transport participants can be considered, especially in cases where
operator of the means of transport is unable to anticipate and prevent damages, provided that nothing
more than reasonable measure of foreseeing and care can be required.
Key words: means of transport, strict liability, absolute liability, damage, operation, force majeure,
exoneration
1

SEDES MATERIE

Rozdielne postavenie účastníkov dopravnej nehody je (okrem iného) determinované aj fyzickými
následkami, ktoré sú spravidla vážnejšie na strane menej chráneného a teda fyzicky slabšieho
účastníka kolízie. Okrem materiálnej škody, ktorá je nahraditeľná a možnej straty života, kde reparácia
nemá pre obeť dopravnej nehody už žiadny význam, subjekt poškodený prevádzkou dopravného
prostriedku musí nezriedka znášať dočasnú (do istej miery kompenzovateľnú) alebo dokonca aj trvalú
ujmu na zdraví (ktorú nedokáže nahradiť žiadna materiálna kompenzácia), hoci k vzniku týchto
následkov neprispel úmyselne a ani svojou nedbanlivosťou.
Z iného pohľadu však aj na prevádzkovateľa dopravného prostriedku možno nazerať ako na
slabšiu stranu, pretože podľa účinnej právnej úpravy zodpovedá aj za akékoľvek škody spôsobené
technickým zlyhaním dopravného prostriedku, a to aj za také, ktorým sa pri rozumnej miere
predvídavosti a opatrnosti nedalo zabrániť a ani ich vznik predvídať.
Objektívna zodpovednosť zakladá asymetrické právne postavenie zodpovednej osoby a
poškodeného. Na jednej strane možno argumentovať tým, že posilnené právne postavenie
poškodeného má vyvažovať jeho častokrát fyzicky slabšie postavenie v reálnych situáciách, pričom
táto znevýhodnenosť spočíva v značnej obmezenosti alebo dokonca nemožnosti predísť vzniku ujmy.
Typickými príkladmi sú chodci zrazení na chodníku, osvetlení cyklisti zrazení odzadu, alebo čelné
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zrážky vozidel po tom, ako v zákrute vodič oproti idúceho vozidla vo vysokej rýchlosti nezvládol
riadenie.
Na druhej strane možno de lege ferenda uvažovať o tom, že prevádzkovateľ by nemal byť
zodpovedný za škodlivé následky, ktorým pri súčasnom stave techniky nemožno zabrániť primeranou
opatrnosťou a preventívnymi opatreniami.
I keď v princípe možno súhlasiť s tým, že tam kde je ustanovená objektívna zodpovednosť,
vyžaduje sa vyššia miera starostlivosti1, nemožno nespomenúť, že Luby už v roku 1958 pertraktoval
názor, že použitie objektívnej zodpovednosti pri prevádzke dopravných prostriedkov nie je celkom
adekvátne2 argumentujúc, že objektívna zodpovednosť vo všeobecnosti nezvyšuje ostražitosť a
starostlivosť, ak sa predpokladá zvýšené úsilie aj tam, kde škode nemožno predísť. Človek sa potom
k takejto zodpovednosti stavia fatalicky a prevenčné pôsobenie sa oslabuje. Inými slovami,
preventívne pôsobenie objektívnej zodpovednosti je účinné vtedy, ak sa možno zodpovednosti
v istých prípadoch vyhnúť. I keď zodpovednosť má popri prevencii aj reparačnú funkciu, Luby sa
nestotožňuje s koncepciou nevyvrátiteľnej prezumpcie zavinenia, kde zodpovednosť nie je daná len
v prípade, ak sa preukáže, že ujma vznikla neodvrátiteľnou vyššou mocou. Preto (podľa Lubyho) nie
je správne na dopravné a priemyselné zariadenia nazerať ako na niečo, v čom sa integruje vina.3
2

ALTERNATÍVY NASTAVENIA PODMIENOK LIBERÁCIE DE LEGE FERENDA

Právna veda môže pristupovať k skúmaným javom z dvoch základných východísk. Buďto skúma
právnu úpravu takú aká je, alebo sa zaoberá tým, aká by byť mala, pričom oba prístupy majú svoje
opodstatnenie. Pri uvažovaní nad tým, či účinná právna úprava zodpovednosti za škodu spôsobenú
prevádzkou dopravných prostriedkov je naďalej vyhovujúca, treba si položiť tieto otázky:
1) Aký cieľ sleduje platná a účinná právna úprava?
2) Je pôvodný zámer zákonodarcu aj v súčasnosti stále aktuálny?
3) Korešponduje existujúca právna úprava s aktuálnym okruhom záujmov, ktoré majú byť (na
základe spoločenskej objednávky a následného politického záujmu a rozhodnutia) chránené
právom? Vyžaduje si spoločenská realita odlišne koncipovanú štruktúru predpokladov vzniku
zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkov?
Postavenie prevádzkovateľa dopravného prostriedku (ako fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá
reálne môže ovplyvňovať technický stav dopravného prostriedku ako aj spôsob akým sa používa) sa
od polovice dvadsiateho storočia v podstate nezmenilo. Možno sa stretnúť s názorom, že existujúcu
právnu úpravu možno považovať za vyhovujúcu a netreba ju meniť dovtedy, kým si to nevynúti
aktuálna spoločenská realita.
Na strane druhej strane možno uvažovať nad tým, že ak má byť právna úprava podrobená
revízii v rámci rekodifikácie, bolo by možné vykonať isté zmeny, anticipujúce novú „filozofiu“
zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkov, ktoré budú zohľadňovať
aktuálne technické trendy, a to najmä pripravované masové nasadenie autonómnych vozidiel
v individuálnej doprave. S tým však úzko súvisia aj otázky, či:
1)

zavedenie nových technických riešení by malo sprevádzať ešte výraznejšie posilnenie
postavenia poškodeného. Objektívna zodpovednosť by sa tak mohla ešte sprísniť, a to tak, že
sa prehodnotia existujúce liberačné dôvody. Ak má byť cieľom objektívnej zodpovednosti
dosiahnutie čo najvyššej miery ochrany poškodeného, najmä poškodeného, ktorý vznik svojej
ujmy nezavinil (prípadne nespoluzavinil), potom by prichádzala do úvahy čiastočná alebo úplná
liberácia prevádzkovateľa len v tom prípade, ak poškodený svojim konaním alebo opomenutím
sám prispel k tomu, že mu vznikla ujma.

2)

Alebo naopak, zohľadní sa, že prevádzkovateľ dopravného prostriedku má v prípade autonómnej
prevádzky elimináciou ľudského faktora výrazne obmedzené možností ovplyvňovať spôsob

TICHÝ, L. Contributory negligence in the Czech civil law. s. 51.
LUBY, Š. Prevencia a zodpovednosť v občianskom práve II, s. 69.
3 LUBY, Š. Prevencia a zodpovednosť v občianskom práve II, s. 8‒9.
1
2
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prevádzkovania dopravného prostriedku v reálnych dopravných situáciách, čo by mohlo byť
dôvodom pre zmenu objektívnej zodpovednosti na zodpovednosť za zavinenie. Ak by sme (de
lege ferenda) na zodpovednosť prevádzkovateľa nazerali ako na zodpovednosť za niečo, čomu
prevádzkovateľ reálne mohol predísť náležitou rozumnou starostlivosťou, predvídavosťou a
opatrnosťou, potom niektoré technické zlyhania ako aj zlyhania osoby ovládajúcej dopravný
prostriedok sú v podstate obdobnou náhodou ako nepredvídateľné a neodvrátiteľné pôsobenie
prírodných živlov, zvierat alebo tretích osôb.
Na tomto mieste možno poukázať na to, že v súčasnosti sa objektívna zodpovednosť
prevádzkovateľa dopravného prostriedku uplatňuje selektívne. Hoci sa proklamuje záujem na vysokej
úroveni ochrany poškodeného, hoci existujú štúdie o tom, koľko úmrtí alebo vážneho poškodenia
zdravia je každoročne následkom pôsobenia exhalátov z dopravných prostriedkov a obdobne sú
známe aj negatívne účinky hluku z dopravy a v neposlednom rade je tiež zrejmé, že materiálne škody
v podobe statických porúch budov majú častokrát tiež pôvod vo vibráciách spôsobených ťažkými
nákladnými vozidlami, kompenzácie za takéto ujmy sa v praxi neuplatňujú a ak by sa aj uplatňovali,
tak zrejme bez úspechu, pretože hoci by aj takéto konanie malo byť z hľadiska dikcie § 427 OZ a
absencie liberačných dôvodov považované za protiprávne a teoreticky by aj malo byť dôvodom vzniku
solidárnej zodpovednosti, súčasné škodlivé pôsobenie mnohých škodcov prevádzkujúcich dopravné
prostriedky robí vyvodenie zodpovednosti za takéto konanie prakticky nereálnym, pretože je súčasťou
bežného života a ak by tomu bolo inak, prevádzkovaním dopravného prostriedku, ktoré je z hľadiska
správneho práva povolené, hoci je spojené s externalitami, by sa z občianskoprávneho hľadiska
prezumovala protiprávnosť takéhoto konania.4
Tento (možno viac teoretický ako praktický) problém by mohlo vyriešiť rozšírenie liberačných
dôvodov aj o špecifické interné príčiny, a teda dôvodom liberácie by mohlo byť aj to, že ujma vznikla
následkom pôsobenia takej externality, bez ktorej je prevádzka dopravného prostriedku za súčasného
stavu techniky nemysliteľná, pričom intenzita pôsobenia tejto externality neprekračuje limity
stanovené normami správneho práva. Tu si treba uvedomiť, že v šesdesiatych rokoch (kedy bol
pripravovaný a stal sa aj platným a účinným súčasný Občiansky zákonník externality súvisiace
s prevádzkou dopravných prostriedkov boli mnohonásobne menšie ako v súčasnosti, hoci paradoxne
súčasná úroveň technickej vyspelosti je mnohonásobne vyššia.
Použitie objektívnej zodpovednosti v súvislosti so škodou spôsobenou prevádzkou
dopravných prostriedkov sa zdôvodňuje tým, že:
1) prevádzka dopravného prostriedku predstavuje pre svoje okolie zvýšené nebezpečenstvo.
K tomuto dôvodu treba poznamenať, že nie je zrejmé, prečo zákonodarca rozlišuje prevádzkovateľov,
ktorí vykonávajú dopravu v rámci svojej podnikateľskej činnosti a ostatných prevádzkovateľov na
základe druhu dopravného prostriedku, pretože napríklad cyklokuriér pri zjazde z kopca je pre chodca
prechádzajúceho cez ulicu rovnakým nebezpečenstvom ako rekreačný cyklista.
2)

Objektívna zodpovednosť nepredstavuje reálnu hrozbu pre majetok prevádzkovateľa, ak je tento
poistený pre prípad škody, ktorú prevádzkou spôsobí inej osobe.

K tomuto dôvodu treba poznamenať, že hoci zodpovednosť za škodu nie je nijako limitovaná jej
výškou, v súčasnosti každý poistný produkt má limitovanú výšku poistného plnenia. Ak by teda výška
škody presiahla výšku poistného krytia, zodpovednosť za škodu, môže byť z finančného hľadiska pre
prevádzkovateľa dopravného prostriedku likvidačná.
3)

Ak by aj škoda presiahla výšku poistného krytia a táto škoda vznikla v dôsledku technického
zlyhania, pričom toto technické zlyhanie bolo dôsledkom výrobnej alebo konštrukčnej vady

Paradoxne, voči prevádzkovateom vozidiel VW, ktorí sa dobrovoľne nedostavili na
preprogramovanie softvéru (od výroby nastaveného tak, aby emisie boli v norme len počas emisnej
kontroly), nie je v praxi vyvodzovaná ani správnoprávna zodpovednosť, hoci by mali byť zodpovední
za zvýšené poškodzovanie životného prostredia, tak ako prevádzkovateľ ktorékoľvek iného
motorového vozidla nespĺňajúceho emisné limity.
4
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výrobku (dopravného prostriedku), môže si prevádzkovateľ v rámci regresu uplatniť náhradu
škody voči výrobcovi dopravného prostriedku z titulu zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným
výrobkom, na základe zákona č. 294/1999 Z. z..5
V súvislosti s týmto tretím dôvodom treba uviesť, že zodpovednosť za vadný výrobok je tiež
konštruovaná ako objektívna zodpovednosť, ktorá je v prípadoch možnej liberácie modifikovaná
zodpovednosťou za zavinenie. Ak však túto objektívnu zodpovednosť porovnáme s objektívnou
zodpovednosťou za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkov, možnosti liberácie
výrobcu sú v porovnaní s možnosťami prevádzkovateľa dopravného prostriedku väčšie. Je to zrejme
výsledok lobovania výrobcov, ktorí argumentovali možnosťou enormného nárastu nákladov na
poistenie (s poukazom na nárast súdnych sporov a následnú krízu poistenia zodpovednosti za
výrobok v sedemdesiatych rokoch v USA) a možným znížením záujmu výrobcov uvádzať na trh nové
výrobky.
Hoci aj výrobca má vo všeobecnosti možnosť poistiť sa pre prípad zodpovenosti za škodu
spôsobenú vadným výrobcom, výrobca (na rozdiel od prevádzkovateľa dopravného prostriedku)
zodpovedá, len ak škoda prevýšila 20 000 Sk6 a jeho zodpovednosť je tiež ohraničená maximálnou
výškou škody 3500 milónov Sk7, zatiaľ čo prevádzkovateľ dopravného prostriedku (ako už bolo
uvedené vyššie) zodpovedá neobmedzene.
Ešte signifikantnejšie zvýhodnenie výrobcu oproti prevádzkovateľovi vyplýva z toho, že
výrobca sa zbaví zodpovednosti, ak preukáže, že výrobok nebol vadný v čase jeho uvedenia do
obehu8, čím, de facto môže byť (na rozdiel od prevádzkovateľa dopravného prostriedku) zbavený
zodpovednosti za zlyhania, ktoré vznikli únavou materiálu. Tu síce možno namietať, že ak došlo
k zlyhaniu v dôsledku zlyhania materiálu, výrobca by mal zodpovedať, ak išlo o výrobnú vadu
konkrétneho kusu, kde nebol dodržaný technologický postup alebo išlo o použitie nevhodného
materiálu a teda ak ide o konštrukčnú vadu. Výrobca sa však môže brániť tým, že stav vedeckých a
technických poznatkov v čase uvedenia výrobku do obehu neumožňoval takúto vadu zistiť. 9 Navyše
uvedením výrobku do obehu začína plynúť na náhradu škody desaťročná premlčacia doba, 10 pričom
toto ohraničenie bolo zavedené aj vzhľadom na amortizáciu výrobkov. Takéto riešenie je v literatúre
kritizované11 s tým, že práve v prípadoch, kedy vadu výrobku nie je možné zistiť, bolo by treba
nahradiť zodpovednosť za zavinenenie (teda, že bolo možné vadu zistiť, ale výrobca ju nezistil)
zodpovednosťou za riziko. V tejto súvislosti sa používa aj formulácia „spravodlivé rozloženie rizika“.
Podľa niektorých teoretikov nie je spravodlivé, ak v prípadoch využívania inovatívnych technológií,
kde je riziko najväčšie, toto riziko znáša sám poškodený.12 Na druhej strane, podľa iných názorov
v prípadoch, kde je riziko zatiaľ neznáme, by absencia liberácie z titulu obmedzenia poznania výrobcu
stavom vedeckých a technických poznatkov znamenala to, že od výrobcu by sa žiadalo aby poznal
nepoznateľné, či predvídal nepredvídateľné.13 V zmysle platnej právnej úpravy má výrobca povinnosť
pred rizikom (ktoré mohol spoznať) varovať alebo urobiť iné opatrenia. Výrobca sa zbaví
zodpovednosti, ak vykonal všetky opatrenia, ktoré sa odôvodnene dali vykonať, pričom liberácia sa
neuplatní len vtedy, ak sa výrobcovi preukáže zavinenie v tom smere, že mohlo vedieť o
nebezpečenstve, ale neurobil náležité opatrenia.14 V neposlednom rade sa výrobca môže zbaviť
Tento zákon vznikol ako implementácia smernice 85/374/EHS o zodpovednosti za výrobok.
§1 ods. 2 zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom
7 ak bola škoda spôsobená rovnakými výrobkami s rovnakou vadou (§6 ods. 2 zákona
o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom)
8 §5 ods.1 písm b) zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom
9 §5 ods.1 písm e) zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom
10 §9 ods. 2 zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom
11 DULAK, A. Zodpovednosť za škodu spôsobenú vadným výrobkom, str. 135.
12 BOURGOIGNIE, T. The Council Directive 85/374/EEC on product Liability, as ammended by the
Directive 199/34/EC, and its implementation in the member states of the European Union and in
Hungary. Cirtované podľa: DULAK, A. Zodpovednosť za škodu spúôsobenú vadným výrobkom, str.
135.
5
6
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DULAK, A. Zodpovednosť za škodu spúôsobenú vadným výrobkom, str. 141.
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zodpovednosti ak vyrobil výrobok v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi zo všeobecne záväzného
právneho predpisu.15.
Z vyššie uvedeného je zrejmé, že možnosti liberácie výrobcu vadného výrobku sú koncipované
pomerne široko. V porovnaní s ním sa prevádzkovateľ dopravného prostriedku nemôže zbaviť
zodpovednosti s poukazom na to, že vykonal všetky opatrenia, ktoré možno v rámci rozumnej miery
opatrnosti vykonať, splnil si všetky povinnosti na základe predpisov správneho práva a ani tým, že k
dopravnej nehode a následne aj vzniku škody došlo v dôsledku technického zlyhania po tom, ako
dopravný prostriedok prešiel technickou prehliadkou na STK, hoci by k nehode došlo aj bezprostredne
po absolvovaní takejto kontroly.
3

TECHNICKÉ ZLYHANIE AKO PREDVÍDATEĽNÁ ALEBO NEPREDVÍDATEĽNÁ PRÍČINA
VZNIKU ŠKODY

Zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou dopravného prostriedku je determinovaná tým, že
bezprostrednou príčinou vzniku škody je fyzikálne pôsobenie dopravného prostriedku. Táto
bezprostredná príčina je však spravidla vždy vyvolaná nejakou predchádzajúcou príčinou, pričom
niektorú z týchto príčin možno označiť ako prvotnú príčinu. Táto prvotná príčina je buď :
1)

interná (napr. technické zlyhanie v dôsledku vady materiálu alebo zlyhanie osoby osoby
ovládajúcej dopravný prostriedok, alebo

2)

externá ako:
a) nepredvídateľné pôsobenie prírodných živlov16, napríklad ak prudký poryv vetra doslova
sfúkne vozilo s väčšou bočnou plochou z cesty,
b) nepredvídateľné pôsobenie inej osoby, odlišnej od prevádzkovateľa alebo vodiča alebo
c) nepredvídateľné pôsobenie zvieraťa, 17
d) nepredvídateľné pôsobenie iného externého faktora, ako napríklad výbuch metánu
v kanalizácii spojený s následnou deštrukciou cestného telesa a haváriou vozidla.18

15

§5 ods. 1písm. d) zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom

Pokiaľ ide o pôsobenie prírodných živlov, tu je v platnej právnej úprave možná liberácia v prípade
ak ich je možné považovať za vis maior (určujúcim kritériom je, že škode nebolo možné zabrániť pri
vynaložení všetkého úsilia).
17 V tejto súvislosti je zaujímavé pôsobenie divej zveri. Na jednej strane je zrejmé, že bežný
prevádzkovateľ objektívne nebude predpokladať kolíziu so zvieraťom na diaľnici, ktorá je oplotená.
Na druhej strane je potrebné predvídať stret so zvieraťom na úsekoch, kde na možnosť stretu so
zverou upozorňuje dopravná značka. Problematické je však vyhodnocovanie nehôd spôsobených
zverou mimo rámca vyššie uvedených krajných situácií. Napríklad je problematické aj posúdenie do
akej vzdialenosti od dopravnej značky možno objektívne vyžadovať od osoby ovládajúcej vozidlo
zvýšenú pozornost a prípadne aj vykonanie iných opatrení (napríklad zníženie rýchlosti). Možno si
položiť aj otázku, či od prevádzkovateľa možno v rámci občianskoprávnej prevencie objektívne
požadovať aby dopravný prostriedok bol vybavený technickým zariadením, ktoré plaší zver (napríklad
pôsobením ultrazvuku).
18 Veľkým teoretickým problémom je zodpovednosť za škodu, ktorá vznikla vymrštením kameňa
kolesom vozidla. Hoci ide o jav, ktorý vodič vozidla (ktorým bol kameň vymrštený) spravidla nedokáže
ovplyvniť, nebolo by celkom správne takúto skutočnosť de lege ferenda zaradiť medzi liberačné
dôvody. V praxi je veľký problém ako určiť pôvodcu takejto škody, najmä v prípadoch, keď je kameň
vymrštený oproti idúcim vozidlom, pričom poškodený nemá reálne šancu ani všimnúť si evidenčné
číslo vozidla tak, že by si ho zapamätal a prípadne aj zapísal. Isté možnosti v tomto smere ponúkajú
kamery zaznamenávajúce priebeh cesty, ale ani z takéhoto záznamu nemusí byť zrejmé, ktoré
vozidlo toto spôsobilo, ak to mohlo byť tak vozidlo v protismere ako aj vozidlo pred poškodeným
vozidlom.
16
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Podľa súčasnej právnej úpravy liberácia je možná len v prípade ak ide o externú príčinu, ktorú nebolo
možné objektívne predvídať a ktorej sa nedalo objektívne zabrániť. Pri úvahe o možnej zmene
podmienok liberácie v novom slovenskom Občianskom zákonníku treba vychádzať aj z toho, že pod
vis maior sa nemusí chápať len nepredvídateľné pôsobenie prírodných síl ale aj iné faktory. Teória
nevylučuje aby za vis maior mohla byť považovaná aj vnútorná neodvrátiteľnú náhoda. Pokiaľ ide o
dopravné prostriedky, vnútorná neodvrátiteľnú náhodu môže mať svoj pôvod tak v technickom stave
(nezistiteľná vada materiálu) ako aj v organizme osôb použitých v prevádzke (nezistiteľný defekt
organizmu). Tu však treba podotknúť, že hranica medzi jednoduchou náhodou 19 a vis maior20 vo
všeobecnosti nemusí byť jednoznačná a to dokonca ani pri pôsobení prírodných živlov.
Problém diferenciácie bol v teórii riešený rôznym spôsobom. Luby v tejto súvislosti odkazuje
najmä na názory sovietskych civilistov, podľa ktorých je neodvrátiteľná moc takou skutočnosťou, ktorú
nemožno odvrátiť nijakými možnými opatreniami, čo v subjektívnom ponímaní znamená výkon takých
opatrení, ktoré sú pre zodpovedný subjekt možné (Agarkov). Alebo, že za neodvrátiteľnú moc treba
považovať takú skutočnosť, ktorá je mimoriadna a ktorá je neodvrátiteľná všetkými, danému subjektu
prístupnými, prostriedkami, za predpokladu, že tento subjekt vie o tom, že takáto mimoriadna
skutočnosť môže nastať (Joffe).21 Subjektívne vymedzenie vyššej moci umožňuje liberáciu v širšom
rozsahu ako pri objektívnom vymedzení, čo dostatočne nestimuluje k prevencii a dokonca aj zužuje
zodpovednosť za jednoduchú náhodu. Preto subjektívne vymedzenie vyššej moci treba podľa Lubyho
odmietnuť a skôr sa treba prikloniť k objektívnemu vymedzeniu, tak ako ho zastávali napríklad civilisti
Švarc alebo Flejšicová, teda, že za náhodu treba považovať také zapríčinenie škody, ktoré nemohol
odvrátiť samotný škodca, a za neodvrátiteľnú náhodu treba považovať takú škodu, ktorú nemohol
odvrátiť nikto.22
Opodstatnenosť objektívnej zodpovenosti bez možnosti liberácie sa na jednej strane dá
argumentačne podporiť potrebou predchádzať dôkaznej núdzi. Na druhej strane však Luby tvrdí, že
na dosiahnutie tohoto cieľa by stačila zákonná úprava prezumpcie zavinenia škodcu, čo by bolo
spravodlivejšie v tom, že tu už by sa stavalo na princípe zavinenia a teda dôkazová núdza
poškodeného by sa dala vyriešiť otočením dôkazného bremena. 23 Pokiaľ môže byť liberačným
dôvodom to, že iná osoba bez dovolenia prevádzkovateľa použije riadne zabezpečený dopravný
prostriedok a spôsobí majetkovú či nemajetkovú ujmu, možno si v rovine de lege ferenda predstaviť
aj takú právnu úpravu, na základe ktorej by za istých okolností mohla existovať možnosť liberácie aj
v prípadoch, keď by došlo k ujme v dôsledku technického zlyhania. Teda liberačným dôvodom by
určite nemohlo byť každé technické zlyhanie, najmä nie také, ktoré je možné predvídať na základe
obhliadky technického stavu. Možnosť liberácie de lege ferenda z dôvodu technického zlyhania je
treba analyzovať z pohľadu:
A) mechanickej spoľahlivosti, teda konkrétne:
Jednoduchá náhoda je odvratiteľná ľudskou starostlivosťou a silou, ktorú možno vynaložiť na
danom stupni společenského vývinu a ktorú bolo možné uplatniť vzhľadom na okolnosti prípadu.
Porovnaj Luby, Štefan: Prevencia a zodpovednosť v občianskom práve I, Slovenská akadémia vied,
Bratislava 1958, s. 582–3.
20 Neodvratiteľná náhoda (vis maior) je taká náhoda, ktorej nie je možné na danom stupni
společenského vývoja čeliť žiadnym opatrením, ktoré by bolo potrebné aplikovať za daných okolností.
Inými slovami, nepredvídateľnosť je jeden z možných markerov poukazujúcich na vis maior, pričom
nepredvídateľnosť treba posudzovať všeobecne a nie pre konkrétny subjekt. Ďalším markerom môže
byť nedostatočnosť prostriedkov. Nie je napríklad objektívne možné zabrániť úderu blesku do letadla,
ale je možné odložiť let, ak toto nebezpečenstvo hrozí, čo možno vyvodiť z predpovede počasia. Na
druhej strane však, podľa Lubyho, nie je potrebné vybaviť bleskozvodom všetky budovy, keďže blesk
obvykle zasiahne najvyššie miesto v okolí. Porovnaj LUBY, Š. Prevencia a zodpovednosť
v občianskom práve I, s. 582–3.
21 LUBY, Š. Prevencia a zodpovednosť v občianskom práve I, s. 580.
22 LUBY, Š. Prevencia a zodpovednosť v občianskom práve I, s. 581.
23 LUBY, Š. Prevencia a zodpovednosť v občianskom práve II, s. 10.
19
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a)
b)
c)
d)
e)
f)

správnosti konštrukcie (napr. či sú diely dobre dimenzované)
použitia správnych materiálov
správnej montážne
materiálových vád, ktoré existovali už v čase, keď bol dopravný prostriedok (alebo náhradný diel)
nový
opotrebenia
iných vplyvov

B) spoľahlivosti elektronických systémov
V súvislosti s technologickým vývojom, ktorý do dopravy prináša čoraz viac automatických systémov,
vzniká otázka, či zlyhanie takéhoto expertného systému by v rovine de lege ferenda bolo možné
vyhodnotiť ako liberačný dôvod, ktorý by zbavil prevádzkovateľa zodpovednosti za škodu spôsobenú
prevádzkou dopravného prostriedku, ak by sa preukázala príčinná súvislosť medzi takýmto zlyhaním
a vznikom škody.
Na rozdiel od mechanických častí dopravného prostriedku, kde je reálne možné posúdiť
minimálne stav opotrebenia jednotlivých konštrukčných prvkov, pri elektronických systémoch je
možné riešiť len ich nefunkčnosť, avšak nie je možné zo strany prevádzkovateľa reálne ovplyvniť ich
spoľahlivosť.
Elektronické systémy používané v dopravných prostriedkoch možno rozdeliť na:
1) Systémy, ktoré umožňujú prevádzkovateľovi priamo alebo prostredníctvom iného technického
zariadenia zmeniť isté nastavenia. Ako príklad môže poslúžiť riadiacia jednotka, kde je napríklad
možné zmeniť výkon motora alebo nastaviť automatické zapnutie svetiel po naštartovaní.
2) Systémy (alebo ich časti) navrhnuté tak, aby sa do nastavenia nedalo bežne zasiahnuť. Príkladom
môže byť automatické vypnutie sa obrazovky televízora, ak sa auto pohne. Sem možno zaradiť aj
softvérové nastavenia na rozpoznanie pripojenia testovacieho zariadenia a následné maskovanie
skutočných hodnôt produkovaných emisií v bežnej premávke.
Ďalej možno elektronické systémy pracujúce v dopravných prostriedkoch rozdeliť na:
1) Systémy, ktoré pracujú nezávisle na vôli osoby obsluhujúcej dopravný prostriedok a nedajú sa
vypnúť - príkladom môže byť systém ABS.
2) Systémy, ktorých využitie je podmienené rozhodnutím obsluhujúcej osoby - napríklad systém
trakčnej kontroly.
Z podstaty veci je zrejmé, že v prípadoch, keď osoba obsluhujúca dopravný prostriedok má možnosť
rozhodnúť sa, či nejaký systém zapne alebo vypne a zlyhanie tohoto systému je v príčinnej súvislosti
so vznikom škody, splnenie podmienok liberácie „vzhľadom na všetky okolnosti“ bude (v rovine de
lege ferenda) menej pravdepodobné ako v prípadoch, kedy zlyhali automatické systémy pracujú
nezávisle na vôli obsluhujúcej osoby. Liberácia by nemala pripadať do úvahy vtedy, ak obsluhujúca
osoba zjavne pochybila v tom, že sa neadekvátne spoliehala na systém, ktorý zlyhal alebo bol použitý
nesprávnym spôsobom. Typickým príkladom je nekritická dôvera k informáciám zo satelitnej
navigácie a následné konanie podľa týchto pokynov. Nezriedka sa stáva, že vodič nesprávne odbočí
podľa údajov z navigácie a spôsobí škodu. Príkladom môže byť prípad, keď kanadská vodička,
v hmlistom a daždivom počasí odbočila podľa pokynov GPS a po rampe na spúšťanie lodí vošla so
svojim autom do jazera, pričom došlo aj k úniku ropných látok do životného prostredia.24 V tomto
prípade by celkom určite neobstála argumentácia, že vodička sa spoliehala na údaje z expertného
systému, pretože je všeobecne známe, že GPS navigácia v autách môže poskytnúť len relatívne
spoľahlivé údaje o polohe, i keď je zrejmé, že ak neexistuje iný zdroj informácií (ukazovatele smeru,
označenia ulíc, mapa, informácie od iných osob) a osoba ovládajúca motorové vozidlo sa nachádza
v neznámom prostredí, je pochopiteľné, že postupuje podľa inštrukcií z navigácie.
Viď http://www.autoforum.cz/bleskovky/zena-sjela-s-autem-do-vody-ridila-se-pry-instrukceminavigace/. Prístup 15.5.2016.
24
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Na druhej strane v leteckej doprave naopak platí zásada, že zlyhanie prístrojov je menej
pravdepodobné ako zlyhanie zmyslov pilota, čo však neznamená, že na prístroje sa možno spoľahnúť
absolútne. Z toho možno vyvodiť záver, že pri posudzovaní možnosti liberácie de lege ferenda je treba
zohľadniť aj všeobecnú mieru spoľahlivosti toho-ktorého elektronického systému. Zlá viditeľnosť
spojená s vierou, že navigácia pracuje správne je porovnateľná s nočným letom podľa prístrojov, kde
viera, že budú s vysokou pravdepodobnosťou pracovať spoľahlivo, je základným predpokladom
odštartovania lietadla.
S podobnou vierou v expertný systém pristupujú vodiči k využívaniu systémov automatického
parkovania. Kým pri využití parkovacích senzorov je zo skúsenosti zrejmé, že informácie (najčastejšie
zvukové) nemusia byť vždy korektné, pri automatickom parkovaní sa vodič len rozhodne, či systém
použije alebo nie.
Čiastočne odlišným použitím expertného systému je použije adaptívneho tempomatu, ktorý
automaticky udržiava bezpečnú vzdialenosť od predchádzajúceho vozidla. Obdobne treba nazerať
na zariadenie, ktoré poskytuje výstražné znamenie, ak sa predbiehajúce vozidlo nachádza v mŕtvom
uhle zrkadla alebo na systém, ktorý vibrovaním v sedadle upozorní vodiča na to, že bez smerovky
prešiel cez stredovú čiaru, alebo systém, ktorý sníma oči vodiča a vyhodnocuje, či nehrozí, že zaspí
za volantom, alebo systém, ktorý při nízkých rýchlostiach automaticky zabrzdí, aby zabránil zrážke
s chodcom. V týchto prípadoch ide o pomocné zariadenia, ktoré zasahujú v prípadoch, keď
obsluhujúca osoba urobí chybu alebo vykazuje prejavy, ktoré nie sú zlúčiteľné s bezpečnou
prevádzkou dopravného prostriedku. Zlyhanie takéhoto pomocného zariadania však nemôže byť
liberačným dôvodom ani v rovine de lege ferenda, pretože obsluhujúca osoba sa nemôže spoliehať
na to, že jej zlyhanie napraví bezpečnostný systém.
Vývoj automatických systémov stále napreduje. Napríklad automobilka Volvo vyvinula
automatické riadenie, ktoré dokáže fungovať bez ľudského zásahu na diaľniciach s viacerými pruhmi
s tým, že chce 100 kusov takto vybavených automobilov sprístupniť bežným užívateľom.
Očakávaným efektom má byť zníženie nehodovosti, pričom autonómne riadenie vhodné pre všetky
cesty je vo vývoji.25 Táto iniciatíva však nie je osamotená, pretože na vývoji systémov automatického
riadenia pracujú aj v iných automobilkách. Toyota ako aj Nissan plánujú vyrábať autonómne
automobily do roku 2020 a General Motors uviedol, že niektoré z luxusných Cadillacov sú vybavené
pre autonómny pohyb na diaľniciach v USA a Číne už od roku 2017. V neposlednomm rade je
potrebné poukázať aj na to, že systémy pre automatické riadenie automobilu nevyvíjajú v súčasnosti
len automobilky ale aj informačné spoločnosti ako napríklad Google a Apple.26 V tejto súvislosti však
treba spomenúť aj to, že Ženevská konvencia o cestnej doprave vychádza z toho, že všetky autá sú
ovládané osobami, ktoré ich riadia. Ide teda o špecifický právny problém, ktorý bude treba riešiť aj na
medzištátnej úrovni a ktorý si zrejme bude vyžadovať širšiu diskusiu.27
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Viď http://www.novinky.cz/auto/401812-volvo-da-do-100-britskych-rodin-auto-se-samocinnymrizenim.html. Prístup 15.05.2016.
26 Viď http://asia.nikkei.com/magazine/20151119-SOMETHING-TO-PROVE/Tech-Science/Japandevising-rules-of-the-road-for-robots. Prístup 18.05.2016.
27 Takáto diskusia už prebieha napríklad v Japonsku. Japonská legislatíva v súčasnosti umožňuje
automatizované riadenie, ak človek môže prevziať kontrolu vozidla v prípade potreby. 23. októbra
2015 sa v Japonsku konalo prvé stretnutie odborníkov, na ktorom sa diskutovalo o tom, kto by mal
byť zodpovedný za nehody spôsobené bez automobilmi bez vodičov, ako aj o tom, kto by mal niesť
zodpovednosť za problémy s automatizovanými hnacích systémov a ich údržbu. Viď
http://asia.nikkei.com/Politics-Economy/Policy-Politics/Japan-working-on-law-aimed-at-governingautonomous-vehicles. Prístup 18.05.2016.
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Diskusia týkajúca sa možnej zmeny existujúcej právnej úpravy zodpovednosti za škodu spôsobenú
prevádzkou dopravného prostriedku by sa mohla uberať dvoma smermi. Na jednej strane by bolo
treba zvážiť, či je politická vôľa poskytnúť maximálnu právnu ochranu obetiam dopravných nehôd. Ak
áno, potom by bolo vhodné nedeliť prevádzkovateľov na tých, ktorí vykonávajú dopravu v rámci svojej
podnikateľskej činnosti a na ostatných prevádzkovateľov, ale zaviesť jeden status prevádzkovateľa,
pričom nebude rozhodujúce aký druh dopravného prostriedku je prevádzkovaný. To znamená, že
objektívna zodpopvednosť by sa viazala aj k prevádzke nemotorových dopravných prostriedkov,
vrátane prevádzky v rámci rekreačných, súťažných alebo exhibičních aktivít. Na druhej strane, ak by
bola politická vôľa vyvodzovať zodpovednosť len za to, čo prevádzkovateľ môže reálne ovplyvniť,
s prihliadnutím na rozumnú mieru opatrnosti a predvídavosti, potom by objektívna zodpovednosť mala
byť ešte viac modifikovaná rozšírením liberačních dôvodov, ktoré by sa však neuplatnili v prípade, ak
by ku škodlivému následku došlo zavineným konaním alebo nekonaním prevádzkovateľa. Takýto
prístup by na jednej strane znamenal, že by došlo k vyváženejšiemu rozdeleniu rizika, čo by na jednej
strane bolo v neprospech poškodeného, avšak na druhej strane by sa vyriešil problém so
zodpovednosťou za externality, imanentne spojené s bežnou prevádzkou dopravných prostriedkov,
ktorými prevádzkovatelia dopravných prostriedkov hromadne pôsobia na životné prostredie a tým aj
na zdravie a životný komfort jednotlivcov, najmä tých, ktorí sú vo zvýšenej miere vystavení tomuto
pôsobeniu. V rámci tohoto druhého prístupu, by sa mohla riešiť aj otázka liberácie za škodu
spôsobenú nepredvídateľným technickým zlyhaním, napríklad takým spôsobom, že prevádzkovateľ
by za takúto škodu zodpovedal len do výšky poistného krytia z povinného zmluvného poistenia.
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ANTIDISKRIMINAČNÁ ŽALOBA PRIMA FACIE
Michal Cenkner
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Zámerom prijatia novej legislatívnej úpravy ochrany tzv. slabších strán sporu sleduje
zákonodarca prehlbovanie jedného zo základných princípov civilného súdneho konania, ktorým je
celkový koncept práva na spravodlivý súdny proces. Ten v sebe inkorporuje princíp rovnosti zbraní.
Ustanovenia CSP, ktoré poskytujú žalobcovi v antidiskriminačnom spore právnu ochranu, ho však
nezbavujú povinnosti uviesť v žalobe také skutočnosti, na základe ktorých možno dospieť k
dôvodnému záveru o porušení práva na rovnaké zaobchádzanie.
Kľúčové slová: Antidiskriminačný spor, žaloba, hmotnoprávne predpoklady, civilná procesná
ochrana, procesná zodpovednosť.
Abstract: The intention of legislature in the adoption of new legislation within the so-called protection
of weaker parties in civil disputes lay in developing of one of the fundamental principles of civil court
proceedings, which is right for fair trial. It incorporates the equality of arms principle herein. The
provisions of the CSP, which provide the protection for the applicant in the anti-discriminatory dispute,
does not relieve his or her obligation to indicate any facts upon which the conclusion on reasonable
grounds of discrimination can be reached or identified.
Key words: Anti-discriminatory dispute, legal action, substantive conditions, civil procedural
protection, trial responsibility.
MATERIÁLNA STRÁNKA ANTIDISRKIMINAČNEJ ŽALOBY
Antidiskriminačným sporom je v zmysle ustanovenia § 307 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilného
sporového poriadku (CSP) spor, ktorý sa týka porušenia zásady rovnakého zaobchádzania podľa
predpisov o rovnakom zaobchádzaní a o ochrane pred diskrimináciou. Legálna definícia
antidiskriminačného sporu je tak systematicky zaradená pod marginálnu rubriku sporov s ochranou
slabšej strany v civilnom súdnom konaní. Zákonodarca správne uvádza pluralitu právnych predpisov
upravujúcich zásadu rovnakého zaobchádzania a ochranu pred diskrimináciou. Okrem zákona č.
462/1992 Zb. Ústavy Slovenskej republiky nachádzame tzv. zákaz diskriminácie upravený aj v iných
osobitných právnych predpisoch, kde má v rámci uvedenej množiny povahu lex generalis zákon č.
365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon). Uvedený vzťah má
antidiskriminačný zákon o. i. aj k zákonu č. 311/2001 Z. z. Zákonníku práce, ktorý upravuje zákaz
diskriminácie špecificky pre oblasť tzv. pracovnoprávnych vzťahov. Vyššie uvedená marginálna
rubrika CSP sa vyznačuje tzv. procesnými odklonmi, ktoré sú aplikovateľné v prípade, ak je súdu
doručená dôvodná antidiskriminačná žaloba. Rozbor toho, čo je nevyhnutné si pod týmto pojmom
predstaviť, sa snažíme objasniť v nasledujúcich riadkoch.
Antidiskriminačný zákon vymedzuje zásadu rovnakého zaobchádzania pozitívne, keď
v ustanovení § 2 ods. 1 uvádza to, čo sa považuje za dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania.
Argumentom a contrario možno dospieť k záveru, že porušením zásady rovnakého zaobchádzania je
akékoľvek konanie, ktorým narušiteľ práva porušuje zákaz diskriminácie, a to z konkrétnych
zákonnými normami predvídaných dôvodov. Nazývame ich tiež diskriminačné dôvody. Medzi
zákonom a antidiskriminačnou legislatívou chránené dôvody patrí pohlavie, náboženské vyznanie
alebo viera, rasa, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, zdravotné postihnutie, vek,
sexuálna orientácia, manželský stav alebo rodinný stav, farba pleti, jazyk, politické alebo iné
zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, majetok, rod, oznámenie kriminality alebo inej
protispoločenskej činnosti a napokon iné postavenie.1 Osobitné zákony navyše rozširujú katalóg
1.
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chránených dôvodov.2 Identifikácia chráneného diskriminačného dôvodu tak predstavuje prvý z troch
základných hmotnoprávnych predpokladov, ktoré musia byť kumulatívne naplnené za účelom toho,
aby určité konanie bolo dôvodne klasifikované ako konanie porušujúce zásadu rovnakého
zaobchádzania v zmysle platnej a účinnej antidiskriminačnej legislatívy. V tejto súvislosti je namieste
uviesť, že nie je vecou žalobcu preukazovať diskriminačný dôvod v prípadnom civilnom súdnom
konaní. To ho však nezbavuje povinnosti opísať pravdivo a úplne všetky skutočnosti, na základe
ktorých možno vyhodnotiť skutkový stav aj v kontexte identifikácie diskriminačného dôvodu. Hovoríme
o tzv. povinnosti tvrdenia, pričom v zmysle ustanovenia § 150 ods. 1 CSP majú strany povinnosť
pravdivo a úplne uvádzať podstatné a rozhodujúce skutkové tvrdenia týkajúce sa sporu. Žalobcu
v antidiskriminačnom spore tak zaťažuje bremeno tvrdenia. V prípade, že si žalobca túto povinnosť
nesplní, môže jeho právna vec skončiť negatívnym procesnoprávnym výsledkom, akým nepochybne
je prehra v spore.
V praktickej rovine spôsobuje azda najvýraznejšie problémy výklad diskriminačného dôvodu
tzv. iného postavenia. Keďže zákonodarca bližšie nerozvádza obsah jednotlivých chránených
dôvodov, a to ani v Osobitnej časti Dôvodovej správy k antidiskriminačnému zákonu a rovnako
nemožno identifikovať ani konštantnú líniu rozhodovacej praxe najvyšších súdnych autorít, je podľa
nášho názoru namieste vychádzať z podstaty a účelu ochrany konkrétnych dôvodov. Prítomnosť
absolútnej väčšiny chránených dôvodov vo vnútroštátnej legislatíve je výsledkom transpozície
nadnárodnej tzv. Únijnej legislatívy do zákonnej podoby. Zákonodarca však na rozdiel od iných krajín
Európskej únie rozšíril chránené dôvody o dôvod tzv. iného postavenia, čo možno racionálne
zdôvodniť jedine nepredvídateľnosťou možných dôvodov, ktoré nie sú explicitne vymedzené
v ustanoveniach zákona, avšak k dôvodom stanoveným expresiss verbis majú obsahovo mimoriadne
blízko. Z obsahu a účelu antidiskriminačnej legislatívy je rozpoznateľným verený záujem na ochrane
vymedzených konkrétnych dôvodov, avšak nie akýchkoľvek, keďže nie každé nerovnaké
zaobchádzanie je zároveň diskrimináciou. Zákonodarca reaguje na najčastejšie prípady, s ktorými sa
možno v praktickej rovine stretnúť, pričom určitým konkrétnym znakom a charakteristikám každej
fyzickej osoby poskytuje účinnú právnu ochranu prostredníctvom noriem antidiskriminačného práva.
Z uvedených dôvodov sme presvedčení o správnosti reštriktívneho prístupu k výkladu chráneného
dôvodu tzv. iného postavenia. Pod pojmom iné postavenie je preto rozumné chápať určitú konkrétnu
objektívnu skutočnosť (napr. miesto trvalého pobytu fyzickej osoby, prípadne sídlo právnickej osoby),
na základe ktorej sa osoba dostáva do iného postavenia v oblasti vymedzenej antidiskriminačným
zákonom a navyše je možné zo skutkových okolností prípadu identifikovať aj formu diskriminácie.
Druhým zo základných hmotnoprávnych predpokladov, ktorých naplnenie je podstatné pre
dôvodné uplatňovanie sekundárnych práv, vyplývajúcich z porušeného primárneho práva na rovnaké
zaobchádzanie predstavuje identifikácia oblasti diskriminácie. Antidiskriminačný zákon vymedzuje
konkrétne chránené oblasti. V ustanovení § 5 zákonodarca taxatívnym spôsobom uvádza, že
antidiskriminačná právna ochrana je aplikovateľná v oblasti sociálnej pomoci, sociálneho poistenia,
starobného dôchodkového sporenia, doplnkového dôchodkového sporenia, štátnej sociálnej podpory
a sociálnych výhod. Prvú oblasť môžeme označiť súhrnným pomenovaním oblasť poskytovania
sociálnych služieb. Ďalšie zo zákonom stanovených oblastí predstavujú oblasti prístupu a
poskytovania zdravotnej starostlivosti, vzdelávania, tovarov a služieb vrátane bývania, ktoré sú
verejnosti poskytované právnickými osobami a fyzickými osobami – podnikateľmi. Ak zo skutkového
stavu nie je identifikovateľná žiadna zo zákonom chránených oblastí, nemožno dospieť k dôvodnému
záveru o porušení zásady rovnakého zaobchádzania. Vymedzenie konkrétnych chránených oblastí
je výsledkom transpozície prevažne sekundárnych únijných legislatívnych aktov.
Tretím zo základných hmotnoprávnych predpokladov pre dôvodné uplatňovanie nárokov
vyplývajúcich z porušeného práva na rovnaké zaobchádzanie je identifikácia formy diskriminácie.
Antidiskriminačný zákon rozlišuje viaceré formy diskriminácie, pričom tieto formy konkretizuje
Napríklad Zákonník práce v ustanovení § 13 vymedzuje nad rámec antidiskriminačného zákona
chránené dôvody nepriaznivého zdravotného stavu, genetických vlastností a odborovej činnosti.
Ustanovenie
§
4
zákona
č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe vymedzuje chránený dôvod povinností k rodine. Ustanovenie § 27e
zákona
č. 483/2001 Z. z. o bankách vymedzuje okrem už uvedených dôvodov aj diskriminačný dôvod štátnej
príslušnosti alebo miesta pobytu spotrebiteľa, ktorý je osobou s pobytom v Európskej únii.
2
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prostredníctvom ustanovenia § 2a. Diskrimináciou je tak „priama diskriminácia, nepriama
diskriminácia, obťažovanie, sexuálne obťažovanie, neoprávnený postih, pokyn na diskrimináciu
a nabádanie na diskrimináciu.“3 Zákonodarca v ďalších odsekoch uvedeného ustanovenia
determinuje konkrétny obsah jednotlivých foriem diskriminácie. Tak napríklad, za priamu diskrimináciu
považujeme „konanie alebo opomenutie, pri ktorom sa s osobou zaobchádza menej priaznivo, ako sa
zaobchádza, zaobchádzalo alebo by sa mohlo zaobchádzať s inou osobou v porovnateľnej situácii.“4
Zároveň je pre takéto konanie alebo opomenutie príznačným a identifikovateľným diskriminačný
dôvod a oblasť diskriminácie, o ktorých sme sa zmienili vyššie. Opätovne tak zdôrazňujeme
požiadavku kumulatívneho naplnenia troch základných hmotnoprávnych, resp. materiálnych
predpokladov, ktoré musia byť zrejmé na to, aby sme vôbec určité konanie, prípadne opomenutie
mohli označiť za diskriminačné v zmysle antidiskriminačnej legislatívy.
DÔVODNOSŤ ANTIDISKRIMINAČNEJ ŽALOBY A PRESUN DÔKAZNÉHO BREMENA NA
ŽALOVANÉHO
V prípade, že skutkový stav vykazuje znaky kompatibility so zákonodarcom predvídaným
právom reprobovaným diskriminačným konaním, hovoríme o naplnení vyššie uvedených
hmotnoprávnych predpokladov. Možno sa tak dôvodne domnievať, že žalobca bol, je alebo mohol byť
diskriminovaný na základe konkrétneho diskriminačného dôvodu, pričom ide zároveň o konkrétnu
formu diskriminácie a k porušeniu zásady rovnakého zaobchádzania dochádza v chránenej oblasti
vymedzenej antidiskriminačnou legislatívou. Ak sú naplnené uvedené predpoklady, je dôvodné aby
sa dotknutá strana bránila a namietala porušenie jej základného ľudského práva na rovnaké
zaobchádzanie. Na tomto mieste priorizujeme aktivitu dotknutej strany o dosiahnutie dohody
o mimosúdnom urovnaní sporu. V praxi sa však stretávame s absolútnou neochotou narušiteľa práva
na rovnaké zaobchádzanie o dosiahnutie dohody v mimosúdnej rovine. Týmto spôsobom protistrana
v mnohých prípadoch demonštruje svoje nadriadené postavenie, ktoré sa najčastejšie prejavuje
v oblasti pracovnoprávnych a iných obdobných vzťahov. Nehovoriac o tom, že v mnohých prípadoch
už obeť diskriminácie nemá objektívne možnosť predložiť dôkazné prostriedky na preukázanie svojich
tvrdení. Uvedené skutočnosti majú často za následok rezignáciu obete diskriminácie, ktorá pred
vymáhaním svojich nárokov, vyplývajúcich z porušeného práva na rovnaké zaobchádzanie,
uprednostní zachovanie „pokojného stavu“. „Žalovaný má vo väčšine antidiskriminačných sporov
objektívne podstatne lepšiu pozíciu v otázke prístupu k dôkazným prostriedkom. Aplikácia
procesného inštitútu preneseného dôkazného bremena často nepredstavuje dostatočný prostriedok
na zabezpečenie účinnej právnej ochrany porušenému alebo ohrozenému právu na rovnaké
zaobchádzanie. Ak má jedna zo strán, v našom prípade žalovaný, objektívne viac možnosti využitia
prostriedkov procesnej obrany, predovšetkým z kvantitatívneho, ale aj kvalitatívneho hľadiska, nie je
možné hovoriť o rovnosti zbraní.“5
Už pred poslednou rekodifikáciou civilného procesu na našom území prejavil zákonodarca
snahu o vyrovnávanie nerovného postavenia strán antidiskriminačného sporu, keď priamo
v antidiskriminačnom zákone, hmotnoprávnom predpise, zaviedol pre antidiskriminačné spory
uplatňovanie procesného inštitútu preneseného dôkazného bremena. V ustanovení § 11 ods. 2
antidiskriminačného zákona zákonodarca ustanovuje procesnoprávnu ochranu žalobcovi
prostredníctvom toho, že v civilnom súdnom konaní je žalovaný „povinný preukázať, že neporušil
zásadu rovnakého zaobchádzania, ak žalobca oznámi súdu skutočnosti, z ktorých možno dôvodne
usudzovať, že k porušeniu zásady rovnakého zaobchádzania došlo.“6 Prijatie tejto legislatívnej úpravy
je vyjadrením protektívnej funkcie civilného procesu a zároveň reakciou zákonodarcu na požiadavku
transpozície konkrétnych legislatívnych aktov Únijného práva. Aplikácia procesného inštitútu
preneseného dôkazného bremena na žalovaného po tom, čo si žalobca v antidiskriminačnom spore
splní tzv. povinnosť tvrdenia, resp. bremeno tvrdenia, je príznačná a známa aj právnym úpravám
ďalších krajín Európskej únie, a to napr. Českej republike7. Hovoríme o tzv. zjednocujúcom prvku,
2.

Bližšie pozri ustanovenie § 2a antidiskriminačného zákona.
Tamže §2a ods. 2.
5 CENKNER, M.: Test rovnosti zbraní v antidiskriminačných sporoch. In: Acta Iuridica Olomucensia.
Roč. 11, suppl. 1, 2016, s. 223.
6 Bližšie pozri ustanovenie § 11 antidiskriminačného zákona.
7 Bližšie pozri ustanovenie § 133a ods. 2 zákona č. 99/1963 Zb. Občanského soudního řádu.
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ktorý prispieva k zvyšovaniu miery harmonizácie aj v oblasti civilného procesu. Napriek legislatívnemu
vymedzeniu procesného inštitútu preneseného dôkazného bremena, v praxi často dochádza k jeho
problematickej aplikácii a predovšetkým k ťažkostiam so splnením si povinnosti tvrdenia na strane
žalobcu. Jedným z kľúčových rozhodnutí najvyšších súdnych autorít v tejto veci je nález Ústavného
súdu Českej republiky Pl. ÚS 37/04. Podľa právneho názoru tejto súdnej autority nemožno z výkladu
ustanovenia § 133a ods. 2 vychádzať z toho, že osobe, ktorá sa pri nákupe služieb cítila byť rasovo
diskriminovanou, stačí len tvrdiť, že došlo k diskriminačnému konaniu. Takáto osoba musí
v prípadnom civilnom súdnom konaní nielen tvrdiť, ale aj preukázať, že s ňou nebolo zaobchádzané
obvyklým, teda neznevyhodňujúcim spôsobom. Ak svoje tvrdenie nepreukáže, nemôže pomýšľať na
úspech v civilnom súdnom spore. Rovnako takáto osoba musí tvrdiť, že znevyhodňujúce
zaobchádzanie bolo motivované diskrimináciou na základe rasového alebo etnického pôvodu.
Motiváciu konania protistrany však žalobca preukazovať nemusí, tá sa v prípade nerovnakého
zaobchádzania predpokladá, avšak je vyvrátiteľnou v prípade, že sa vykonaným dokazovaním
preukáže opak. Napokon, požiadavka aby žalobca v antidiskriminačnom spore musel preukazovať,
že bol diskriminovaný práve a výlučne pre svoj rasový (etnický) pôvod a nie z iného dôvodu, je celkom
zjavne nesplniteľnou.8
S uvedenými závermi Ústavného súdu Českej republiky sa stotožňujeme len čiastočne. Obete
diskriminácie totiž v mnohých prípadoch nemajú objektívne prístup k dôkazným prostriedkom a práve
preto sú odkázané „len“ na splnenie si povinnosti tvrdenia. Ak však z nimi uvedených skutočností
možno identifikovať porušenie antidiskriminačnej legislatívy vo vzťahu k chránenému dôvodu, oblasti
a forme diskriminácie, je namieste aby súd po podaní žaloby v konaní riadne pokračoval. Na to, čo je
rozumné chápať pod skutočnosťami, z ktorých možno dôvodne usudzovať, že k porušeniu zásady
rovnakého zaobchádzania došlo, sme našli odpoveď v predchádzajúcich riadkoch, a to najmä v časti,
kde sme sa zaoberali materiálnou stránkou dôvodnosti podania antidiskriminačnej žaloby. Inými
slovami hovoríme aj o podaní žaloby prima facie, kedy je súdu na prvý pohľad zrejmé, že k porušeniu
zákazu diskriminácie, resp. k nedodržaniu zásady rovnakého zaobchádzania mohlo dôjsť, a to už na
základe opisu skutkového stavu zo strany žalobcu, ktorý pravdivo a úplne opisuje skutočnosti
rozhodujúce pre uplatnenie relevantných nárokov. Pre riadne pokračovanie v civilnom súdnom konaní
po podaní žaloby je teda smerodajným splnenie si povinnosti tvrdenia v zmysle ustanovenia § 150
ods. 1 CSP na strane žalobcu, a to v nadväznosti na identifikáciu troch základných hmotnoprávnych
predpokladov, resp. materiálnych predpokladov dôvodnosti uplatňovania si nárokov prislúchajúcich
porušenému právu na rovnaké zaobchádzanie.
Všeobecne tak môžeme konštatovať, že pravdivé a úplné opísanie rozhodujúcich skutočností
o porušenom práve na rovnaké zaobchádzanie, spolu s označením dôkazných prostriedkov na
preukázanie tvrdených skutočností, ak k takýmto dôkazným prostriedkom má žalobca prístup,
predstavuje nielen aktiváciu presunu dôkazného bremena na žalovaného, ale je zároveň dôvodom,
aby súd v konaní po podaní žaloby riadne pokračoval. Pod rozhodujúcimi skutočnosťami si pritom
predstavujeme také skutočnosti, z ktorých musí súd na prvý pohľad dospieť k záveru, že sú splnené
všetky tzv. materiálne predpoklady potrebné k tomu, aby v civilnom súdnom konaní riadne
pokračoval.
MEDZE PROTEKTÍVNEJ FUNKCIE CIVILNÉHO PROCESU V ANTIDISKRIMINAČNOM
SPORE
K snahám o vyrovnávanie prirodzeného nerovného postavenia strán antidiskriminačného
sporu sa pridal aj slovenský zákonodarca, ktorý prostredníctvom rekodifikácie civilného procesu
legislatívne vymedzil trom skupinám sporov konkrétne procesné odklony protektívneho charakteru.
Účelom týchto procesných odklonov má byť predovšetkým prehlbovanie a dôsledné uplatňovanie
základných princípov civilného sporového konania. Okrem spotrebiteľských a individuálnych
pracovnoprávnych sporov sú procesné odklony legislatívne vymedzené aj pre antidiskriminačné
spory. V kontexte uplatňovania a prehlbovania základných princípov civilného súdneho konania
sleduje zákonodarca predovšetkým prehlbovanie princípu rovnosti zbraní, ktorý je integrálnou
súčasťou celkového konceptu práva na spravodlivý súdny proces. „Imanentnou súčasťou právnoochranného inštrumentária je v demokratickej Európe 21. storočia princíp tzv. slabšej strany. Ten
3.

Bližšie pozri Nález Ústavného súdu Českej republiky, spis. zn. Pl. ÚS 37/04. Nález je dostupný aj na
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spočíva vo vyvažovaní prirodzene nerovnovážneho postavenia určitej kategórie subjektov v právnych
vzťahoch súkromnoprávnej, ako aj procesnoprávnej povahy.“9 Aby však došlo k náležitému
prehlbovaniu princípu rovnosti zbraní mala by byť naplnená podmienka dôvodnosti uplatňovania
príslušných nárokov, ktoré obeti diskriminácie prislúchajú na základe toho, že dospela k dôvodnému
záveru o porušení zásady rovnakého zaobchádzania, resp. zákazu diskriminácie práve vo vzťahu
k sebe samej.
To znamená, že k aktivácii príslušných procesných odklonov dochádza až po podaní dôvodnej
antidiskriminačnej žaloby, teda žaloby prima facie. Esenciálnymi zložkami každej žaloby sú žalobný
nárok a žalobný dôvod. Pri žalobnom dôvode si musíme uvedomiť, že právna kvalifikácia skutkového
stavu je v zásade vecou súdu. Napriek tomu, sa v praxi bežne stretávame s procesnou aktivitou strán
sporu, ktoré prostredníctvom svojich právnych zástupcov klasifikujú skutkový stav a dedukčnými
logickými metódami podraďujú konkrétny skutkový materiál pod právne normy. Sledujú tým
zdôraznenie svojich záujmov a ich dôsledné presadzovanie cez prizmu kontradiktórneho civilného
súdneho konania. Žalobný dôvod je vyjadrený existenciou hmotnoprávneho vzťahu medzi stranami
sporu, pričom práve z konkrétneho hmotnoprávneho vzťahu vznikol spor a naň nadväzujúce
uplatňovanie nárokov prostredníctvom civilného súdneho konania. Napriek tomu, že substancovanie
skutkového stavu pod príslušné hmotnoprávne normy je zásadne vecou súdu, neexistuje zákaz,
ktorým by strane sporu bolo znemožnené právne kvalifikovať skutkový stav. 10 V praxi sa s uvedeným
javom bežne stretávame, a to predovšetkým v prípadoch, kedy je strana sporu zastúpená advokátom
alebo osobou, ktorej predmetom činnosti je ochrana určitých práv.
V kontexte antidiskriminačného sporu však nemožno od žalobcu spravodlivo požadovať, aby
z obsahového hľadiska vymedzil konkrétny diskriminačný dôvod, chránenú oblasť a formu
diskriminácie. Postačí, ak uvedie taký skutkový stav, na základe ktorého súd na prvý pohľad dospeje
k dôvodnému záveru o možnom naplnení hmotnoprávnych znakov, ktorých výsledkom je porušenie
práva na rovnaké zaobchádzanie. Zároveň pripomíname, že ak žalobca v žalobe neoznačí dôkazné
prostriedky, ku ktorým má objektívne prístup, splní si síce povinnosť tvrdenia, avšak vystavuje sa
vysokej miere rizika prehry v spore, ktorá by v takom prípade bola výsledkom neunesenia dôkazného
bremena. V prípade, že je žalobca v antidiskriminačnom spore zastúpený, a to či už advokátom alebo
osobou, ktorej predmetom činnosti je ochrana práva na rovnaké zaobchádzanie, je naopak
spravodlivé požadovať, aby sa právny zástupca vysporiadal v texte žaloby aj s uvedenými tromi
hmotnoprávnymi podmienkami dôvodného uplatňovania nárokov vyplývajúcich z porušenia zákazu
diskriminácie a nedodržania zásady rovnakého zaobchádzania.
Po podaní antidiskriminačnej žaloby prima facie je namieste, aby sú postupoval v súlade so
všeobecnými ustanoveniami o konaní súdu v prvej inštancii s náležitou aplikáciou procesných
odklonov, vymedzených v ustanoveniach §§ 307 – 315 CSP. V opačnom prípade by nemalo byť
vecou súdu, aby vyzýval žalobcu na doplnenie niektorej zo základných hmotnoprávnych podmienok
dôvodného podania antidiskriminačnej žaloby. Súd by mal naopak vychádzať z pravdivého, úplného
a relevantného opisu skutkového stavu v zmysle ustanovenia § 150 ods. 1 CSP. Úlohou súdu totižto
nie je v rámci prejednávania a rozhodovania v antidiskriminačnom spore „vyhľadávať“ porušenie
zásady rovnakého zaobchádzania, ale v súlade s dispozičnou zásadou, je vecou súdu poskytnúť
náležitú právnu ochranu právu na rovnaké zaobchádzanie, o ktorého možnom porušení si vytvorí súd
dôvodný záver už na základe obsahu žaloby. Medze aplikácie príslušných procesnoprávnych
protektívnych odklonov sú teda identifikovateľné aj nevyhnutnosťou podania tzv. prima facie
antidiskriminačnej žaloby. Po jej úspešnom podaní môžeme hovoriť o relevancii využitia procesných
odklonov a prehlbovaní základných princípov civilného súdneho konania. Samotné legislatívne
vymedzenie ochrany slabšej strany, t. j. v našom prípade žalobcu v antidiskriminačnom spore, ešte
automaticky neznamená, že žalobca je zbavený všeobecných procesných povinností. Zároveň
môžeme konštatovať, že je výlučne v jeho záujme, aby vyvíjal náležitú procesnú aktivitu, a to
predovšetkým v súvislosti s uplatňovaním prostriedkov procesnej obrany a procesného útoku.
4.

PROCESNÁ RELEVANCIA IDENTIFIKÁCIE ŽALOBNÉHO DÔVODU
V ANTIDISKRIMINAČNOM SPORE

ŠTEVČEK, M. In: ŠTEVČEK, M., FICOVÁ, S., BARICOVÁ, J., MESIARKINOVÁ, S., BAJÁNKOVÁ,
J., TOMAŠOVIČ, M. a kol.: Civilný sporový poriadok. Komentár. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 45.
10 Tamže s. 478 a nasl.
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Zhrnutím predošlých úvah a výsledkov analýzy hmotnoprávnej úpravy práva na rovnaké
zaobchádzanie v nadväznosti na jeho procesnoprávnu ochranu a dôvodnosť uplatňovania
relevantných nárokov, sme dospeli ku konkrétnym racionálnym úsudkom. Syntézou získaných
poznatkov sme dospeli k dôvodnému záveru o náležitostiach antidiskriminačnej žaloby prima facie,
ktoré sú úzko naviazané na jednu z esenciálnych vecných náležitostí žaloby. Tou je samotný žalobný
dôvod. Substancia konkrétneho skutkového stavu pod hmotnoprávne normy antidiskriminačného
práva pritom nie je povinnosťou žalobcu, avšak v praxi sa s týmto javom bežne stretávame. Žalobca
naplní predpoklady dôvodnej žaloby už opisom skutkového stavu, na základe ktorého súd môže
dospieť k dôvodnému záveru o možnom porušení zákazu diskriminácie a pripojením dôkazných
prostriedkov, ku ktorým má objektívne prístup. Procesná aktivita žalobcu v antidiskriminačnom spore
v uvedenom ponímaní je žiadúcou predovšetkým v kontexte uplatňovania a presadzovania jeho
záujmov.11
Po podaní antidiskriminačnej žaloby s uvedenými atribútmi by mal súd v civilnom súdnom
konaní postupovať riadne, t. j. o. i. aplikovať aj procesnoprávne protektívne prvky, ktorých cieľom nie
je zvýhodňovanie žalobcu, ale prehlbovanie princípu procesnej rovnosti strán kontradiktórneho sporu
a zlepšenie podmienok vymožiteľnosti subjektívneho práva na rovnaké zaobchádzanie, ktoré má
absolútnu povahu. Aktivácia procesnoprávnych ochranných odklonov je teda v zásade závislá aj na
vysporiadaní sa žalobcu s povinnosťou tvrdenia v súlade s požiadavkou § 150 ods. 1 CSP
a hmotnoprávnou požiadavkou naplnenia hmotnoprávnych predpokladov dôvodnosti samotnej
žaloby. V uvedenom kontexte má teda antidiskriminačná žaloba prima facie procesnoprávnu
relevanciu, ktorá nie je spojená len so samotným začatím civilného súdneho konania, ale zároveň
nadväzuje na rozšírenú manudukačnú povinnosť súdu. Tento orgán ochrany práva pri prvom
procesnom úkone v vzťahu k žalobcovi poučí žalobcu o možnosti zastúpenia a „jeho procesných
právach a povinnostiach nielen v rozsahu všeobecnej manudukačnej povinnosti, ale poučí ho aj
o dôkazoch, ktoré je potrebné predložiť či o možnosti podať návrh na vydanie neodkladného alebo
zabezpečovacieho opatrenia a o iných možnostiach potrebných na účelné uplatnenie alebo bránenie
práv.“12 V porovnaní so všeobecnou poučovacou povinnosťou súdu, ktorej cieľom je to, aby strana
sporu, ktorá si neosvojila procedurálne pravidlá vedela, aké má v procese práva a povinnosti, „aby
tak mohla vyjadrovať pred súdom svoje závery takým spôsobom, že ňou vykonané procesné úkony
vyvolávajú sledované účinky“13, ide teda o jeden z celkom zjavných odklonov od všeobecného
ponímania manudukačnej povinnosti súdu vo vzťahu k strane sporu v civilnom súdnom konaní.
SYNTÉZA ZÍSKANÝCH POZNATKOV A RACIONÁLNE ZÁVERY
Na záver sa nám javí dôvodným a racionálnym záver o tom, že úspešnému uplatneniu nárokov
vyplývajúcich z nedodržania zásady rovnakého zaobchádzania a k riadnej aplikácii procesných
odklonov, ktorých úlohou je vyrovnávanie prirodzenej nerovnosti medzi stranami antidiskriminačného
sporu, by v každom prípade mal predchádzať taký opis rozhodujúcich skutočností, na základe ktorého
bude možné z objektívneho hľadiska dospieť k záverom o naplnení základných hmotnoprávnych
predpokladov diskriminácie. Zákonodarca nevyžaduje aby žalobca substancoval konkrétne skutkové
okolnosti pod hmotnoprávne ustanovenia, keďže táto činnosť je predovšetkým vecou súdu. Napriek
tomu, musí byť súdu na prvý pohľad zrejmé, že v súvislosti s pravdivo a úplne opísanými
skutočnosťami mohlo dôjsť v konkrétnom prípade k diskriminácii, a to z určitého chráneného dôvodu,
v rámci chránenej oblasti a v konkrétnej, antidiskriminačnou legislatívou predpokladanej forme.14
Dodávame, že v prípade objektívnej možnosti žalobcu predostrieť dôkazné prostriedky spolu
s podaním žaloby, je jeho povinnosťou uniesť dôkazné bremeno v súvislosti s jeho pravdivými
a úplnými tvrdeniami o rozhodujúcich skutočnostiach. Až následne môžeme hovoriť o prenesení
dôkazného bremena na žalovaného, v ktorého záujme je preukázanie takých skutočností, ktoré
5.

CENKNER, M., HAMUĽÁK, J. In: ŠTEVČEK, M., FICOVÁ, S., BARICOVÁ, J., MESIARKINOVÁ,
S., BAJÁNKOVÁ, J., TOMAŠOVIČ, M. a kol.: Civilný sporový poriadok. Komentár. Praha: C. H. Beck,
2016, s. 1050.
12 Bližšie pozri ustanovenie § 309 CSP.
13 Bližšie pozri Uznesenie Ústavného súdu SR, spis. zn.: I. ÚS 120/2009, ktorého obsah je dostupný
aj prostredníctvom elektronickej adresy: http://merit.slv.cz/I.US120/2009
14 Bližšie pozri príslušné ustanovenia antidiskriminačného zákona, a to predovšetkým ustanovenia §§
2 – 7, pozn. autora.
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odôvodňujú nerovnaké zaobchádzanie so žalobcom v súlade s právnymi predpismi, účinnými v čase,
keď k namietanému konaniu alebo opomenutiu došlo, resp. mohlo dôjsť. Uvedené závery sme
postavili na dôkladnej analýze hmotnoprávnej právnej úpravy antidiskriminačného práva
a procesných protektívnych prvkov, ktoré sú jasne identifikovateľné prostredníctvom právnej úpravy
obsiahnutej v Civilnom sporovom poriadku.
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VYJADROVANIE NÁZORU MALOLETÉHO V CIVILNOM SÚDNOM
KONANÍ
Tamara Čipková
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Medzinárodné, európske, ako aj vnútroštátne právne predpisy priznávajú maloletým právo
byť vypočutí vo všetkých veciach, ktoré sa ich dotýkajú. Príspevok sa zaoberá prístupom slovenských
súdov k vypočúvaniu maloletého a voľbe priamych, či nepriamych spôsobov zisťovania jeho názoru.
Uvedenú problematiku analyzuje na podklade požiadaviek kladených Výborom pre práva dieťaťa
OSN.
Kľúčové slová: názor maloletého dieťaťa, Dohovor OSN o právach dieťaťa, súdna prax, najlepší
záujem dieťaťa
Abstract: International, European and national legislation conferring children have the right to be
heard in all matters affecting them. The paper deals with the approach of the Slovak courts to the
interrogation of a child and the choice of direct or indirect method of identifying child's opinion. This
issue is analyzed on the basis of requirements for the hearing imposed by the UN Committee on the
Rights of the Child.
Key words: The child's opinion, The United Nations Convention on the Rights of the Child, The judicial
practice, The best interests of the child
ÚVOD
Právo maloletého na vyjadrenie názoru v civilnom súdnom konaní je považované za jedno
z jeho základných práv. Existujúca právna úprava a jej výkladové pravidlá1 vytvárajú podklad pre
realizáciu práva dieťaťa na vyjadrenie jeho názoru v konaniach, ktoré sa ho týkajú. Avšak na to, aby
bolo možné toto právo maloletého v praxi uplatniť je potrebné individuálne posúdiť jeho spôsobilosť
formulovať vlastné názory s ohľadom na jeho vek a stupeň vyspelosti. Následne je dôležité, aby
kompetentné orgány dbali na prostredie v ktorom bude maloletému umožnené vyjadriť svoj názor
a rovnako na spôsob komunikácie s maloletým. Dôležité je vo všetkých konaniach, ktoré sa týkajú
maloletého myslieť na to, že už samotná životná situácia, ktorý tvorí podklad konania na súde je pre
dieťa vo väčšine prípadov traumatizujúca, a preto by malo byť základnou snahou rozhodujúcich
orgánov zatiahnuť dieťa do konania len v nevyhnutnej miere a čo najmenej stresujúcim spôsobom.
1

DOHOVOR OSN O PRÁVACH DIEŤAŤA
Za podstatný normatívny akt prijatý na medzinárodnej úrovni a regulujúci práva dieťaťa
považujeme Dohovor OSN o právach dieťaťa prijatý Valným zhromaždením OSN 20. novembra 1989
v New Yorku (ďalej tiež „Dohovor o právach dieťaťa“ alebo „Dohovor“). V súvislosti s témou nášho
príspevku je pre nás osobitne dôležitý článok 12 Dohovoru, ktorý upravuje právo dieťaťa byť vypočuté.
Dohovor zaručuje dieťaťu najmä právo slobodne sa vyjadrovať o všetkých záležitostiach, ktoré sa ho
týkajú. Zároveň stanovuje, že názorom detí musí byť venovaná primeraná pozornosť zodpovedajúca
ich veku a úrovni vyspelosti. Na to, aby bolo zabezpečené právo dieťaťa vyjadriť svoj názor mu musí
byť umožnené, aby bolo vypočuté v každom súdnom konaní, ktoré sa ho týka, a to buď priamo alebo
prostredníctvom zástupcu.
2

Pozri napr.: Všeobecný komentár č. 12 (2009) k právu dieťaťa byť vypočuté. Usmernenia Výboru
ministrov Rady Európy o súdnictve priateľskom k deťom (Prijaté Výborom ministrov dňa 17. novembra
2010 na 1098. zasadaní zástupcov ministrov).
1
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Normatívnu úpravu článku 12 následne doplnil Všeobecný komentár č. 12 Výboru OSN pre
práva dieťaťa z roku 2009 (ďalej len „Všeobecný komentár č. 12“), ktorého cieľom je posilniť
pochopenie významu a implikácií článku 12 Dohovoru a zároveň navrhnúť základné požiadavky pre
vhodné spôsoby riadneho zvažovania názorov maloletých vo všetkých záležitostiach, ktoré sa ich
týkajú. Všeobecný komentár stanovuje, že kompetentné orgány by mali priorizovať priame vypočutie
dieťaťa, vždy, keď je to možné, pričom je nevyhnutné najprv individuálne v každom jednom prípade
posúdiť vyspelosť dieťaťa a jeho schopnosť vyjadrovať svoje názory. Nie je nutné aby dieťa plne
rozumelo všetkým aspektom záležitosti, ktorá sa ho týka, ale aby ju chápalo dostatočne na to, aby
bolo schopné vytvoriť si na ňu názor.2
Ďalšou z bližšie špecifikovaných predpokladov riadneho uplatnenia práva dieťaťa byť vypočuté
je zabezpečenie vhodného prostredia, v ktorom samotné vyjadrovanie názoru maloletým prebehne.
Ako sme už uviedli, Výbor OSN pre práva dieťaťa preferuje priame vypočutie dieťaťa rozhodujúcim
orgánom. Zo znenia Všeobecného komentára č. 12 vyplýva, že zisťovanie názoru maloletého by malo
prebehnúť v prostredí, ktoré je prispôsobené veku a vyspelosti detí, nepôsobí príliš formálne
a zastrašujúcu. Na súdom sa preto odporúča zriadiť osobitné miestnosti, ktoré nie sú zariadené ako
klasická súdna sieň, s naformátovaným usporiadaním jednotlivého zariadenia uspôsobeného na
vedenie výsluchu. Okrem zariadenia miestností, v ktorých vypočúvanie maloletého prebieha je
potrebné dbať aj na výzor osôb, ktoré vypočúvanie realizujú a takisto spôsob ich komunikácie
s maloletým. Namiesto jednostranného kladenia otázok sa preferuje forma rozhovoru, z ktorého
postupne vyplynú odpovede, resp. názor maloletého na konkrétne súvislosti týkajúce sa
prebiehajúceho konania.
Myslíme si, že naplnenie týchto, dalo by sa povedať materiálnych predpokladov vedenia
výsluchu nie je neprimerane zložité. V praxi sa zabezpečuje najmä zariadením špeciálnej miestnosti
súdu, ktorá je vybavená hračkami, omaľovánkami a pod.. Je vhodnejšie keď sudca, spravidla bez
talára, pristupuje k dieťaťu kamarátskym, nie formálnym spôsobom a snaží sa formou bežnej
konverzácie zistiť relevantné informácie k prejednávanej veci.
Práva dieťaťa upravené v článku 12 Dohovoru je podľa nášho názoru možné zhrnúť do jednej
kategórie nazvanej participačné právo dieťaťa. Do participačného práva dieťaťa okrem práva byť
vypočuté a vyjadriť svoj názor v každom konaní, ktoré sa ho týka zaraďujeme aj právo dieťaťa na
informácie o tomto konaní. Maloleté dieťa je nepochybne slabšou stranou akéhokoľvek právneho
vzťahu a rovnako tak konania, preto by v prvom rade malo byť informované o tom, že sa konkrétne
konanie vedie, čo je podstatou tohto konania a akým spôsobom sa ho týka. S ohľadom na znenie
článku 12 Dohovoru, dieťa má právo slobodne sa vyjadrovať. To znamená, že dieťa sa v prvom rade
po obdržaní prvotných informácií týkajúcich sa konania má právo rozhodnúť, či chce svoje právo byť
vypočuté uplatniť alebo nie. Rovnako by malo byť na rozhodnutí dieťaťa, či chce byť vypočuté priamo
pred príslušným orgánom, súdom alebo prostredníctvom zástupcu.3 Následne by dieťa malo byť aj
priebehu konania informované o jeho vývoji a ďalšou neopomenuteľnou fázou zabezpečenia práva
dieťaťa na informácie je jeho oboznámenie s výsledkom konania a vplyvom predmetného rozhodnutia
na ďalší život dieťaťa.
Dohovor o právach dieťaťa, spolu so Všeobecným komentárom č. 12 dostatočne jasne
vymedzuje predpoklady, ktoré je potrebné skúmať pri posudzovaní schopnosti dieťaťa vyjadriť svoj
názor. V tejto otázke je potrebné neopomínať interdisciplinárnu spoluprácu s odborníkmi z oblasti
psychológie. Následne, v prípade vyhodnotenia schopnosti maloletého vyjadriť svoj názor je potrebné
dbať na vhodnosť prostredia, v ktorom vypočutie maloletého prebehne. Kompetentné orgány by
v rámci celého tohto procesu mali v prvom rade myslieť na záujem maloletého, a v prípade potreby
priameho vypočutia maloletého zabezpečiť, aby tento proces nebol pre dieťa stresujúcim zážitkom.
VYJADROVANIE NÁZORU MALOLETÉHO PRED SÚDOM V PRÁVNOM PORIADKU
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Analýzu slovenskej právnej úpravy týkajúcej sa vypočúvania maloletého, respektíve zisťovania
jeho názoru v súdnych konaniach možno začať ustanoveniami Ústavy SR, konkrétne čl. 41 ods. 1
posledná veta a čl. 48 ods. 2. Ustanovenie čl. 48 ods. 2 zaručuje právo každému, aby sa jeho vec
verejne prerokovala bez zbytočných prieťahov a v jeho prítomnosti a aby sa mohol vyjadriť ku všetkým
3

2
3

Bod 20 Všeobecného komentára č. 12 (2009) Výboru OSN pre práva dieťaťa
Bod 35 Všeobecného komentára č. 12 (2009) Výboru OSN pre práva dieťaťa

268

vykonávaným dôkazom a čl. 41 ods. 1 poslednej vety uvádza, že „sa zaručuje sa osobitná ochrana
detí a mladistvých“. Napriek tomu, že ide o všeobecne formulované ustanovenia, nepochybne sa
vzťahujú aj na práva maloletého v civilnom súdnom konaní.
Ústavnoprávnu ochranu ďalej rozvíjajú ustanovenia viacerých zákonov. Čo sa týka už
samotnej úpravy práva maloletého vyjadriť svoj názor nájdeme ju v § 43 Zákon o rodine, ktorý uvádza:
„Maloleté dieťa má právo vyjadriť samostatne a slobodne svoj názor vo všetkých veciach, ktoré sa ho
týkajú. V konaniach, v ktorých sa rozhoduje o veciach týkajúcich sa maloletého dieťaťa, má maloleté
dieťa právo byť vypočuté. Názoru maloletého dieťaťa musí byť venovaná náležitá pozornosť
zodpovedajúca jeho veku a rozumovej vyspelosti.“ Takto formulované zákonné ustanovenie
vymedzuje dostatočný priestor pre možnosť uplatnenia práva dieťaťa vyjadriť svoj názor a zároveň
povinnosť pre príslušné orgány tento názor zisťovať a prikladať mu primeranú váhu pri samotnom
rozhodovaní vo veciach, ktoré sa týkajú maloletého.
Ďalšiu vnútroštátnu úpravu zisťovania názoru maloletého obsahuje Zákon č. 305/2005 Z.z.
o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o
sociálnoprávnej ochrane detí“ alebo „ZoSOD“). Na základe ustanovení tohto zákona je orgán
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej len „orgán sociálnoprávnej ochrany detí“)
povinný názor maloletého posudzovať najmä v prípadoch keď vykonáva funkciu kolízneho
opatrovníka dieťaťa. Zároveň musí orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately poskytnúť
dieťaťu potrebnú pomoc na uľahčenie priebehu zisťovania jeho názoru na vec, ak sa názor maloletého
zisťuje v rámci civilného konania podľa ustanovení Zákona č. 161/2015 Z.z. Civilného mimosporového
poriadku (ďalej len „Civilný mimosporový poriadok“ alebo „CMP“). Zákon o sociálnoprávnej ochrane
detí upravuje niektoré náležitosti takto vykonávaného vypočúvania dieťaťa. Potrebu vhodného
prostredia a informovania rodiča alebo inej osoby, ktorá sa o dieťa osobne stará. Súhlas so zisťovaním
názoru maloletého sa od týchto subjektov nevyžaduje a dieťa možno vypočuť aj bez ich prítomnosti.
Okrem toho zákon v ustanovení § 90 ods. 6 vymedzuje potrebu zisťovania názoru dieťaťa v niektorých
osobitných konaniach vo veciach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Pre účely
zabezpečenia určitého kontrolného mechanizmu upravuje v § 93c povinnosť vyhotovovania
zvukového záznamu z priebehu zisťovania názoru maloletého podľa § 38 Civilného mimosporového
poriadku.
Maloleté dieťa je častokrát účastníkom civilného sporového konania, v našom príspevku sa
však zameriame najmä na osobitnú kategóriu konaní vo veciach starostlivosti súdu o maloletých,
ktoré sú upravené Civilným mimosporovým poriadkom. Hneď v úvode, v základných princípoch tento
procesný kódex upravuje povinnosť súdu konať v najlepšom záujme maloletého dieťaťa, a ak je to
vhodné povinnosť informovať maloletého o všetkých otázkach týkajúcich sa priebehu konania. Ako
sme už spomenuli vyššie práve informovanie dieťaťa je podstatnou zložkou jeho participačného práva
vyplývajúceho z Dohovoru o právach dieťaťa. Právo dieťaťa na informácie je zdôraznené aj v § 116
CMP.4
Nemenej dôležitou zložkou participačného práva dieťaťa je jeho právo vyjadriť svoj názor, v
prípadoch ktoré sa ho týkajú. Toto právo je priamo upravené v § 38 CMP. Názor maloletého zisťuje
súd spôsobom zodpovedajúcim jeho veku a vyspelosti a ak je účastníkom konania maloletý, ktorý je
schopný vyjadriť samostatne svoj názor, súd na jeho názor prihliadne. Aj na základe Dôvodovej
správy k Civilnému sporovému konaniu možno konštatovať posun v úprave zisťovania, a s tým
súvisiaceho vyjadrovania názoru maloletého. Zisťovanie názoru maloletého je podľa rekodifikovanej
právnej úpravy obligatórnym postupom súdu, pričom vyjadrenie názoru dieťaťa nie je podmienené
vekovou hranicou ani rozumovou vyspelosťou, ale schopnosťou ho vyjadriť a to primárne samostatne
a priamo. Ako negatívum možno hodnotiť použitie slovného spojenia „ak je účastníkom maloletý“ v §
38 CMP. Účastníctvo v konaní by nemalo byť podmienkou pre zisťovanie názoru maloletého, pretože
existujú konania, v ktorých síce maloletý nie je priamo účastníkom, ale napriek tomu sa ho určitým
spôsobom týkajú. Napríklad konanie o rozvod manželov, rodičov maloletého. 5
Podľa § 116 CMP: “Ak sa to neprieči účelu konania, súd je povinný informovať o prebiehajúcom
konaní maloletého, ktorý je s prihliadnutím na rozumovú a vôľovú vyspelosť schopný pochopiť jeho
význam, a objasniť mu dôsledky súdneho rozhodnutia vo veci.“
5 LUPRICHOVÁ, P. Najlepší záujem dieťaťa – efektívny nástroj ochrany maloletého dieťaťa?
In: Bratislavské právnické fórum 2015. Zborník. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave,
2015. s. 167
4
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Pozitíva a negatíva praxe všeobecných súdov Slovenskej republiky
Pri posudzovaní pozitívnych a negatívnych aspektov zisťovania praxe slovenských súdov
v súvislosti s vyjadrovaním názoru maloletého vychádzame, okrem iného, zo Správy verejnej
ochrankyne práv SR o uplatňovaní základného práva dieťaťa byť vypočuté v občianskoprávnych
súdnych konaniach (ďalej len „Správa ombudsmanky“, „Správa“ alebo „Správa verejnej ochrankyne
práv“). Prieskum, ktorý bol podkladom pre vyhotovenie Správy bol realizovaný v marci 2016, takže
ešte pred účinnosťou nových procesných kódexov. V rámci prieskumu bolo oslovených 21 okresných
súdov - okresné súdy v sídle krajského súdu, tie počtom sudcov najväčšie a tie súdy v príslušnom
kraji, ktorých počet sudcov je najmenší.
Verejná ochrankyňa práv dospela k viacerým negatívnym záverom. Súčasná súdna prax v
civilných konaniach nezabezpečuje všetkým deťom, ktoré sú schopné formulovať svoje názory,
možnosť tieto názory v konaniach, ktoré sa ich týkajú vyjadriť. Súdy pristupujú k priamemu vypočutiu
dieťaťa iba vtedy keď potrebujú doplniť dokazovanie pre svoje rozhodnutie vo veci. Podkladom pre
priamy výsluch dieťaťa teda nie je naplnenie práv maloletého vyplývajúce mu z Dohovoru o právach
dieťaťa a vnútroštátnej právnej úpravy, ale inštitucionálna potreba súdu rozhodnúť. Orgán
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý je častokrát ustanovený za kolízneho
opatrovník maloletého, čiže jeho zástupcu v konaní, je okrem toho poverený súdom na vypracovanie
Správy o prešetrení pomerov v rodine a Správy o zistení názoru maloletého. Pričom priamo zo
Všeobecného komentára č. 12 vyplýva, že zástupca maloletého si musí uvedomovať, že zastupuje
výlučne záujmy dieťaťa a nie záujmy iných osôb (napr. rodičov), prípadne inštitúcií, či orgánov.
Zároveň prieskum potvrdil, že maloletý nedostane spätnú väzbu o výsledku konania a dôvodoch
rozhodnutia, aj napriek tomu, že bol v konaní, či už priamo alebo nepriamo vypočutý. V neposlednom
rade sa potvrdilo, že dieťa častokrát ani nevie o tom, že prebieha konanie, ktoré sa ho týka. 6
V súvislosti s vhodnosťou prostredia, v ktorom by sa vypočutie maloletého malo realizovať
slovenské súdnictvo nenaplnilo požiadavky kladené Všeobecným komentárom č. 12. Väčšinou sa
vypočutie dieťaťa uskutočňuje priamo v pojednávacej miestnosti, avšak sudcovia nepoužívajú talár
a uvedomujú si potrebu prisadnutia si bližšie k dieťaťu, čo možno hodnotiť ako pozitívum. Kladným
zistením je aj skutočnosť, že väčšina sudcov si uvedomuje nevyhnutnosť posudzovať spôsobilosť
dieťaťa formulovať svoje názory na základe viacerých kritérií, vrátane veku dieťaťa, pričom je dôležité
individuálne posúdenie v každom konaní. 7
Pokiaľ by sme mali zhrnúť negatíva praxe slovenských súdov pri zisťovaní názoru maloletého
možno uviesť nasledovné:
 nezabezpečenie možnosti pre maloletých, ktoré sú schopné formulovať svoje názory, tieto
názory v konaniach, ktoré sa ich týkajú vyjadriť,
 priame vypočutie dieťaťa iba vtedy keď súdy potrebujú doplniť dokazovanie pre svoje
rozhodnutie vo veci (uprednostnenie inštitucionálnej potreby rozhodnúť)8,
 maloletý nedostane spätnú väzbu o výsledku konania a dôvodoch rozhodnutia,
 absencia odôvodnenia zváženia názoru maloletého pri rozhodovaní,
 pre spôsob vypočutia dieťaťa nie sú ustanovené procedurálne pravidlá (z toho vyplývajúce
nedostatky súvisiace s vhodnosťou prostredia a spôsobu akým vypočutie prebieha).
Čo sa týka pozitív, ktoré možno vyhodnotiť v praxi slovenských súdov možno povedať, že viacerí
sudcovia sú stotožnení s medzinárodnoprávnou úpravou požiadaviek na vypočúvanie maloletého
a venujú tomuto procesu dostatočnú pozornosť, ktorú si v každom individuálnom prípade vyžaduje.
V mnohých prípadoch spolupracujú so psychológmi a aplikujú osobitný prístup na miestnosť, výzor
a komunikáciu. Napriek tomu si myslíme, že vo všeobecnosti možno skonštatovať nekoordinovanosť
postupov v tejto oblasti a z toho dôvodu vznikajúce rozdiely na jednotlivých súdoch.
3.1

Kancelária verejného ochrancu práv SR: Správa o uplatňovaní základného práva dieťaťa byť
vypočuté v občianskoprávnych súdnych konaniach. [online]. Bratislava, 2016. s. 33-34.
7 Kancelária verejného ochrancu práv SR: Správa o uplatňovaní základného práva dieťaťa byť
vypočuté v občianskoprávnych súdnych konaniach. [online]. Bratislava, 2016. s. 22.
8 V tejto súvislosti považujeme za potrebné uviesť, že náš názor nepreferuje priame vypočutie dieťaťa
v každom konaní, ktoré sa ho týka, ako uvádzame v závere príspevku. Súčasný trend vyplývajúci
z Dohovoru o právach dieťaťa a Všeobecného komentára č. 12 však práve túto formu zisťovania
názoru maloletého uprednostňuje.
6
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ZÁVER
Podľa nášho názoru by vyššie spomenuté postupy uplatňované slovenskými justičnými
orgánmi pri vypočúvaní maloletého a najmä ich nedostatky bolo možné skvalitniť v prvom rade
posilnením interdisciplinárnej spolupráce odborníkov z právnej, sociálnej a psychologickej oblasti.
V rámci riešenia uvedenej problematiky sa najčastejšie stretávame s názormi psychológov, ktorí sa
zhodujú v tom, že nie je možné objektívne klasifikovať maloleté deti podľa veku do kategórií, na
základe ktorých by sa dalo s určitosťou povedať, že je vhodné a účelné takéto dieťa priamo vypočuť.
Ku každému prípadu je potrebné pristupovať mimoriadne citlivo a individuálne, preto je jedným
z našich návrhov de lege ferenda obligatórne posúdenie dieťaťa psychológom ešte pred samotným
vyjadrením názoru dieťaťa pred súdom. V rámci tohto posúdenia by psychológ určil, či je vôbec
vhodné maloletého do súdneho konania priamo zapojiť a najmä, či takéto zapojenie nebude mať pre
neho neprimerane negatívne následky vo forme stresujúceho a traumatizujúceho zážitku. Nemyslíme
si, že je účelné, aby zisťovanie názoru maloletého v súdnom konaní bolo obligatórnym postupom tak,
ako to naznačuje dôvodová správa k § 38 Civilného mimosporového poriadku. Najmä v konaniach,
ktoré sa síce týkajú maloletého, ale dosiahnutie rozhodnutia, ktoré bude v jeho najlepšom záujme
závisí najmä od správania jeho rodičov (napr. konanie o rozvod manželstva a úpravu výkonu
rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas po rozvode) by malo byť prioritou súdu
dosiahnuť racionálny dialóg a konsenzus medzi rodičmi. Rodičia maloletého by si mali uvedomiť
traumatizujúci vplyv rozvratu ich manželstva na dieťa a jeho vtiahnutie doprostred ich konfliktu aj pred
súdom môže celkový negatívny zážitok maloletého ešte zhoršiť. Pre dosiahnutie dohody rodičov
ohľadom výkonu rodičovských práv a povinností na čas po rozvode by mal súd využiť všetky
dostupné prostriedky, napr. psychologické poradenstvo. Práve umiernenie rodičovského konfliktu a
uvedomenie si, že ich spor môže mať negatívny vplyv na dieťa je podľa nášho názoru najvhodnejším
nástrojom ako zabezpečiť rozhodnutie súdu, ktoré bude skutočne v prospech a v záujme maloletého.
Vypočutie maloletého by v takýchto prípadoch malo byť prostriedkom „ultima ratio“, kedy žiadnym
spôsobom nemožno primäť jeho rodičov k rozumnej dohode.
Napriek uvedenému, a s ohľadom na aktuálne nastavenie medzinárodnej, európskej, ako aj
slovenskej právnej úpravy sa v súčasnosti pristupuje k vypočúvaniu maloletého priamo pred súdom
v konaniach, ktoré sa ho týkajú. Preto, aj keď sa s takýmto postupom celkom nestotožňujeme
považujeme za potrebné zaoberať sa aj návrhmi na skvalitnenie konkrétnych procesov zisťovania
názoru maloletého v súdnom konaní. Ako sme už spomenuli vyššie, je potrebné, aby vypočutie
dieťaťa prebiehalo vo vhodných priestoroch a spôsobom vedenia komunikácie primeraným veku
a vyspelosti maloletého.
Ako vyplýva zo Správy ombudsmanky tieto požiadavky nie sú
v podmienkach slovenských súdov naplnené, resp. len v obmedzenej miere. Máme za to, že je
skutočne potrebné, aby každý súd disponoval priestorom, miestnosťou prispôsobenou vypočúvaniu
dieťaťa, ktorá by v ňom nenavodzovala pocit úradnej strohosti, ale prirodzeného, pokojného priestoru.
Spolupráca so psychológmi by aj v tomto procese nemala byť zanedbateľná, rovnako tak pri tréningu
komunikačných zručností pre sudcov, ktorí komunikujú s maloletým.
Uvedomujeme si, že v podmienkach Slovenskej republiky nemožno celkom legitímne hovoriť
o špecializovaných sudcoch, resp. senátoch. V justičnej praxi je však bežné, že sudcovia tzv. senátov
„P“ majú primárne pridelenú agendu týkajúcu sa konaní vo veciach starostlivosti súdu o maloletých.
Z tohto dôvodu si myslíme, že vzhľadom na dostatočne ohraničený okruh sudcov zaoberajúcich sa
agendou vo veciach maloletých by malo byť podmienkou výkonu ich činnosti absolvovanie školení
zameraných na spôsoby komunikácie s maloletými a následného hodnotenia takto získaných
informácií, aby mali pre súd maximálnu výpovednú hodnotu. Školenia by boli vedené odborníkmi z
oblasti detskej psychológie, doplnkovo psychiatrie. Ako vyplýva aj zo Správy ombudsmanky sudcovia
sa zúčastňujú viacerých školení organizovaných Justičnou akadémiou SR, Inštitútom vzdelávania MS
SR, prípadne iných subjektov. Z obsahovej náplne väčšiny z týchto školení však nevyplýva zameranie
na psychologické aspekty vypočúvania maloletého v súdnom konaní.
Okrem úpravy prostredia, v ktorom prebieha vypočúvanie maloletého a zmeny prístupu ku
komunikácii s maloletým považujeme za potrebné zlepšiť informovanie maloletého o konaniach, ktoré
sa ho týkajú. Právo na informácie je podľa nášho názoru jednou z podstatných zložiek participačného
práva dieťaťa. Správa verejnej ochrankyne práv SR priniesla negatívne výsledky aj vo vzťahu
k dodržiavaniu tohto práva. Maloletý by mal ešte pred samotným vypočutím dostať informácie o tom
aké konanie prebieha, akým spôsobom sa ho týka a, či sa chce v rámci neho vyjadriť. Následne po
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rozhodnutí vo veci by malo byť dieťa informované o tom, ako súd rozhodol, akým spôsobom pritom
zvážil jeho názor a aký vplyv bude mať konkrétne rozhodnutie na dieťa. V tomto prípade si myslíme,
že pokiaľ už má byť maloletý súčasťou súdneho konania mal by mať aj potrebné informácie o tom
čoho sa toto konanie týka, vzhľadom na to, že dieťa predstavuje slabší subjekt právnych vzťahov a vo
väčšine prípadov od neho nemôžeme požadovať základné znalosti týkajúce sa súdneho procesu
porovnateľné s dospelou osobou. Informácie by mu mali byť podané v zrozumiteľnej forme,
s ohľadom na jeho vek a vyspelosť.
Vzhľadom na súčasnú právnu úpravu a začínajúcu prax vypočúvania maloletého priamo pred
súdom by sme chceli poukázať na potrebu vytvorenia určitého interného predpisu, ktorý by obsiahol
poznatky z oblasti práva, sociálnych vecí a psychológie vo vzťahu k určeniu zjednocujúcich pravidiel
k posudzovaniu spôsobilosti maloletých vyjadrovať svoje názory a následne k určeniu predpokladov
na samotný postup vypočúvania maloletého v súdnom konaní.
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VÝVOJ POISTENIA ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODY ALEBO AKO
SA Z POŠKODENÉHO STAL SPOTREBITEĽ
Andrej Fekete
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Autor v príspevku skúma vývoj poistenia zodpovednosti za škody ako jeden z novších
druhov poistenia a poukazuje na to, ako toto poistenie ovplyvnilo právne postavenie poškodeného,
keď škodu namiesto škodcu hradí poisťovňa. Širším zavádzaním poistenia zodpovednosti sa právne
postavenie poškodeného krok za krokom posilňovalo. Zákon poisťovni najprv uložil povinnosť vyplatiť
náhradu škody priamo do rúk poškodeného, ďalej poškodenému vzniklo ex lege záložné právo na
toto plnenie a napokon bola poisťovni uložená povinnosť vyplatiť poistné plnenie výlučne do rúk
poškodeného. Najvyššou formou ochrany záujmov poškodeného je jeho priamy nárok na náhradu
škody od poisťovne (actio direct), hoci poškodený nie je účastníkom poistného pomeru medzi
poisteným škodcom a poisťovňou. V tomto štádiu vývoja poistenia zodpovednosti sa z poškodeného
stal spotrebiteľ. Má veľmi podobné právne postavenie ako keby bol sám poistený. Priamy nárok
poškodeného na náhradu škody proti poisťovni sa na Slovensku zatiaľ praktizuje iba v oblasti
automobilového poistenia. V dôsledku návrhov na unifikáciu európskeho poistného práva možno
očakávať, že priamy nárok bude mať v blízkej budúcnosti širšie uplatnenie.
Kľúčové slová: poistenie zodpovednosti za škodu, poistná zmluva, náhrada škody, poškodený,
spotrebiteľ, priamy nárok proti poisťovateľovi, poistné plnenie
Abstract : Author of the paper examines the evolution of third party (liability) insurance as one of the
newer kind of insurance, and points out how the insurance affected the legal status of the injured
party, in the case when the damage will by paid by the insurance company. The wider expansion of
liability insurance has brought practical result that the legal status of the victim is strengthened step
by step. Insurance legislation initially imposed to the insurer the obligation to pay compensation
directly to the hand of injured party, further injured party was admitted ex lege lien on the performance
of the insurer and finally the insurer was ordered to pay the monay exclusively to the hands of the
injured party. The highest form of protection of the interests of the injured party is a direct claim for
damages from the insurer (actio direct), although the injured party is not a party of the legal
relationship between the insured wrongdoer and the insurance company. At this stage of
development of liability insurance, the injured party has become a status of consumer. He has a very
similar legal status as if he were directly insured. Direct right of the injured party to ask compensation
from insurance company in Slovakia has been practiced so far only in the field of automobile
insurance. As a result of the proposals for the unification of European insurance contract Law
(Principles of European Insurance Contract Law; last updated on 28th July 2010) can be expected
that a direct claim will be subject of broader application in the near future.
Key words: third party liability insurance, insurance contract, compensation of damage, injured
party, consumer, direct claim against the insurer, performance of the insurer
Úvod
Poistenie zodpovednosti za škodu predstavuje klasický inštitút nášho Občianskeho zákonníka.
Podľa § 790 písm. c) OZ poistiť možno zodpovednosť za škodu vzniknutú na živote a zdraví alebo
na veci, prípadne zodpovednosť za inú majetkovú škodu. Podľa § 822 OZ z poistenia zodpovednosti
za škody má poistený právo, aby v prípade poistnej udalosti poisťovateľ nahradil podľa poistných
podmienok škodu, za ktorú poistený zodpovedá. Právnym základom zodpovednosti poisteného môže
byť občianskoprávna zodpovednosť (§ 420 a nasl. OZ), obchodnoprávna zodpovednosť (§ 373 a nasl.
OBZ) , pracovnoprávna zodpovednosť (§ 179 a nasl. ZP), alebo zodpovednosť podľa osobitných
zákonov (pozri napr. zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone
verejnej moci a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 215/1997 Z. z.).
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Poistenie zodpovednosti za škody je sofistikovanou formou spoločného fungovania poistenia ako
kolektívneho spôsobu prerozdeľovania škôd medzi členov rizikového spoločenstva poistených
a občianskoprávnej zodpovednosti, na základe ktorej vzniká škodcovi individuálna povinnosť nahradiť
škodu poškodenému. Rozpor medzi týmito formami odškodňovania vyvoláva viacero otázok. Napr.
M. Knappová poukazuje na to, že záväzok poisťovne nahradiť poškodenému škodu nie je záväzkom
voči nemu, ale voči poistenému a poškodený nemá bez všetkého právo požadovať plnenie od
poisťovne; trvá však jeho právo požadovať splnenie od škodcu, a ten má povinnosť poskytnúť
náhradu. Táto povinnosť škodcu trvá až do doby, kedy bola škoda poškodenému nahradená
poisťovňou. Záväzok poisťovne nahradiť škodu poškodenému za škodcu je teda v podstate záväzok
v prospech tretieho.1
Účelom tohto príspevku je poukázať na vývoj právneho postavenia poškodeného vo väzbe na
vývoj poistenia zodpovednosti za škody. Genéza vývoj právneho postavenia poškodeného vo vzťahu
ku škodcovi, ktorý si prostredníctvom poistenia zabezpečil poistnú ochranu je názorným svedectvom
toho, ako sa z poškodeného postupne stal spotrebiteľ.
Genéza vývoja právneho postavenia poškodeného
Povrchné skúmanie poistného právneho pomeru medzi poisteným a poisťovateľom zvádza k
názoru, že tento právny vzťah je izolovaný od právneho vzťahu medzi poisteným škodcom a
poškodeným. Genéza právneho postavenia poškodeného za posledných sto rokov svedčí o pravom
opaku. Je svedectvom toho, že právne postavenie poškodeného nie je závislé iba od samotného
vývoja občianskoprávnej zodpovednosti (máme na mysli objektivizáciu zodpovednosti za škodu), ale
je priamo či nepriamo determinované vývojom poistenia zodpovednosti za škodu.
V dobe, keď vzniklo poistenie zodpovednosti za škody (koniec 19. a začiatok 20. storočia) nikto
nepochyboval o tom, že poistenie zodpovednosti za škody vytvára právny pomer inter partes iba
medzi poisťovateľom a poistníkom (poisteným). Takisto bolo nesporné, že poškodený ako tretia
osoba nie je účastníkom poistného pomeru medzi poisteným a poisťovateľom, a preto mu v zásade
neprináleží právo žiadať poistné plnenie od poisťovateľa. Z toho vyplýva, že poškodený mohol
náhradu škody požadovať len od poisteného škodcu a nemohol ju požadovať od poisťovateľa, u
ktorého sa škodca poistil.
Pôvodný model poistenia zodpovednosti za škodu sledoval čisto poisťovacie hľadisko. Jeho
účelom bolo zbaviť škodcu zodpovednosti za škodu a preniesť jej náhradu na poisťovňu. Prvotným
cieľom poistenia zodpovednosti bolo teda ochraňovať záujmy poisteného, pričom poisťovňa sa
záväzku voči nemu zbavila až tým, že škodu vyplatila za neho poškodenému. 2 Poistným plnením
mohol disponovať iba poistený a poisťovňa v niektorých prípadoch mohla poskytnúť plnenie
poškodenému až súhlase poisteného. Ak sa poistený dostal prípadne do platobnej neschopnosti
poškodený sa musel deliť spolu s ostatnými veriteľmi dlžníka (škodcu) na sume získanej speňažením
majetku poisteného.
Otázka ochrany záujmov poškodeného sa stala aktuálnou až v prvej polovici 20. storočia, keď
prevládol názor, že poistenie zodpovednosti má plniť skôr odškodňovaciu ako poisťovaciu funkciu.
To viedlo k postupnému posilneniu právneho postavenia poškodeného vo vzťahu k poisťovni škodcu.
Tento zámer bol realizovaný postupne, a to:
a) zriadením zákonného záložného práva poškodeného na poistné plnenie a
b) zavedením práva prvenstva poškodeného na poistné plnenie voči poisťovni pred právom
poisteného nakladať poistným plnením.3
Prostriedkom uprednostnenia záujmov poškodeného na úkor poisteného škodcu možno
v neposlednom rade považovať aj zákonný príkaz, aby poisťovňa vyplatila poistné plnenie priamo do
rúk poškodeného (porovnaj § 823 OZ).
Najvyššou formou ochrany poškodeného sa však stal priamy nárok poškodeného na poistné
plnenie voči poisťovni škodcu (actio direct). Ten sa začal uplatňovať v právnych poriadkoch od 50.
rokov minulého storočia pri automobilovom poistení, avšak boom prežíva od začiatku nášho milénia.
KNAPPOVÁ, M.: Vznik a splnění závazku k náhradě škody. In: Právník, 1979, č. 11, s. 1059.
Pozri PICARD, M., BESSON, A.: Les assurances terrestres an droit française. Le contrat
d´assurance. 1. zväzok. Paris: Dalloz, 1970, s. 550.
3 Pozri k tomu bližšie NESTEROWICZ, M., KOWALEWSKI, E.: s. Ubezpieczenie odpowiedzialności
cywilnej a ochrona poszkodowanego. In: Nowe prawo, 1976, č.7-8, s. 1035-1037.
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Priamy nárok poškodeného voči poisťovni má v súčasných zahraničných úpravách široké uplatnenie.
Napr. v Rakúsku zakotvujú priamy nárok poškodeného zákony v troch osobitných prípadoch.4 Vo
Francúzsku nie je síce priamy nárok poškodeného voči poisťovni výslovne zakotvený, avšak vo
všeobecnosti ho pripúšťa súdna prax.5 Nemecký zákon o poistnej zmluve z r. 2007 síce tiež pripustil
priamy nárok poškodeného, ale jeho uplatnenie viaže na konkrétne podmienky.6 Priamy nárok ako
všeobecné právo poškodeného na plnenie od poisťovne škodcu zatiaľ pripúšťa iba právna úprava
v Luxemburgu (pozri čl. 2102 ods. 8 Code civil) a v kanadskej provincii Quebec (čl. 2501 Code civil
du Québec).7
Priamy nárok poškodeného na poistné plnenie znamená, že poškodený sa môže priamo domáhať
náhrady škody od poisťovne, s ktorou nie je síce v žiadnom právnom vzťahu, ale toto právo mu
priznáva zákon. Zavedením priameho nároku sa na jednej strane zachováva záväzkový vzťah medzi
škodcom a poškodeným, avšak súčasne sa posilňuje právne postavenie poškodeného, ktorý môže
náhradu škody alternatívne vymáhať od škodcu alebo od jeho poisťovne.8 Poškodený môže v prípade
priameho nároku žiadať od poisťovne náhradu škody tak, ako keby bol sám účastníkom poistného
pomeru a zostáva mu zachované právo na náhradu škody voči škodcovi.
Zavedením priameho nároku poškodeného na náhradu škody voči poisťovni škodcu dochádza
najmä v prípade škôd na zdraví k zreteľnému stieraniu rozdielov medzi poistením zodpovednosti za
škodu a úrazovým poistením.9 Priamy nárok poškodeného tak predstavuje medzistupeň medzi krytím
škody zo zodpovednosti za škodu a z poistenia. V súlade s tým má priamy nárok poškodeného na
náhradu škody zo zodpovednostnej poistky škodcu podľa prevažujúceho názoru doktríny charakter
nároku na náhradu škody a súčasne charakter práva na poistné plnenie.10

Vývoj právneho postavenia poškodeného v slovenskom práve

4

FENYVES, A., RUBIN, D.: Tort Liability and Insurance: Country Report Austria. In: Wagner, G. (ed.)
Tort Law and Liability Insurance. Springer Verlag, Wien 2000, s. 14.
5 MAZEAUD, H., MAZEAUD, L.: Traité théoretique et pratique de la responsabilité civile délictuelle et
contractuelle. 3. vyd. Paris: Sirey, 1939, s. 958.
6 Podľa § 115 nemeckého zákona o poistnej zmluve
(Versicherungsvertragsgesetz vom 23.
November 2007) sa priamy nárok poškodeného voči poisťovni pripúšťa iba v prípade, že ide
o povinné zmluvné poistenie, ak došlo k insolventnosti škodcu alebo ide o poisteného škodcu
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7 Pozri FONTAINE, M.: Droit des assurance. 3. vyd. Bruxelles: De Boeck & Lancier, 2006, s. 442
a 443.
8 Pozri FRANCK, G.: Der Direktanspruch gegen den Haftpflichtversicherer. Tübingen: Mohr Siebeck,
2014, s. 33.
9 BAR, von Ch.: Das „Trennungsprinzip“ und die Geschichte des Wandels der Haftpflichtversicherung.
In: Archiv für civilistische Praxis, 181 (1981), s. 324.
10 V doktríne prevláda kompromisný názor, že priamy nárok má charakter práva na náhradu škody
a súčasne charakter práva na poistné plnenie. Pozri MÖLLER, H.: De la double nature de l´actio
directe. In: Études offertes a M. A. Besson. Paris: Dalloz, 1976, s. 249. Uvedený názor možno vyvodiť
aj z uznesenia Ústavného súdu SR, sp. zn. II. ÚS 131/2013-11 zo 14. 2. 2013: „ Poisťovateľ, ktorý
poisťuje poistné riziko zodpovednosti za škodu, totiž má v prvom rade povinnosť voči poistenému –
škodcovi nahradiť zaňho poškodenému škodu, a to práve na základe poistnej zmluvy. Nárok
poškodeného na plnenie voči škodcovi jednoznačne nie je zmluvným nárokom, ale nárokom z
protiprávneho konania (deliktu) vznikajúceho zo zákona. Potom sa ale ústavnému súdu javí, že
(priamy) nárok poškodeného voči poisťovateľovi by mohol byť rovnako kvalifikovaný ako
mimozmluvný záväzok, pretože sa nezakladá na žiadnej zmluve medzi poisťovateľom a poškodeným,
ale na ustanovení zákona, ktoré umožňuje nároky na náhradu škody, ktoré inak existujú voči škodcovi,
uplatniť priamo voči poisťovateľovi škodcu.“
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Všetkými vyššie uvedenými vývojovými fázami prešla aj právna úprava poistenia zodpovednosti
za škody v slovenskom práve, a to napriek tomu, že viacerí autori poukazujú na negatívnu úlohu
poistenia vo vzťahu k preventívnej funkcii občianskoprávnej zodpovednosti.11
Pokiaľ ide o právo platné na území Slovenska, treba poukázať na to, že zákon č. 145/1934 Zb. o
poistnej zmluve zakotvil v § 123 zákonné záložné právo poškodeného na náhradovú pohľadávku
poisteného voči poisťovni. Toto právo pre obete dopravných nehôd bolo zakotvené aj v zákone č.
35/1935 Zb. o jazde motorovými vozidlami (§ 54), ktorý naviac ustanovil, že záložné právo
poškodeného má prednosť pred záložnými právami voči poistenému, ktoré vznikli skôr z iných
dôvodov. Zákonné záložné právo poškodeného bolo po roku 1948 prevzaté aj do zákona č. 189/1950
Zb. o poistnej zmluve (§ 40 ods. 1) a do vládneho nariadenia č. 54/1953 Zb. o premávke na cestách
(§ 11 ods. 2).
Výrazným míľnikom znamenajúcim posilnenie právneho postavenia poškodeného po druhej
svetovej vojne bolo zavádzanie zákonného a neskôr povinné zmluvného poistenia zodpovednosti za
škodu. V slovenskom právnom poriadku sa to týka dvoch oblastí spoločenského života. Po prvé je to
výkon rizikových činností, najmä prevádzka dopravných prostriedkov, jadrových zariadení, výkon
práva poľovníctva a pod. Po druhé ide o výkon regulovaných profesií, ktoré bez uzavretia poistenia
zodpovednosti za škody nemožno vykonávať (napr. advokáti, notári, exekútori a pod.).
Pokiaľ ide o vyššie uvedené nástroje ochrany poškodeného (najmä záložné právo poškodeného)
tie už v súčasnej právnej úprave nenájdeme. Znenie § 823 OZ síce hovorí, že náhradu platí poisťovňa
poškodenému, avšak neustanovuje, či poisťovňa je oprávnená alebo povinná tak urobiť. Veta za
bodkočiarkou k citovanému ustanoveniu ďalej hovorí, že poškodený nemá právo na plnenie proti
poisťovateľovi, ak osobitné predpisy neustanovujú inak. Takýmto osobitným predpisom bola pred r.
1989 napr. vyhláška MF SR č. 423/1991 Zb. o zákonnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú
prevádzkou motorového vozidla, ktorá priamy nárok poškodeného pripúšťala v štyroch výnimočných
prípadoch (napr. ak pri dopravnej nehode došlo k usmrteniu poisteného škodcu alebo ak právnická
osoba, ktorá zodpovedá za škodu zanikla).
K širšiemu zavedeniu priameho nároku poškodeného na náhradu proti poisťovni pristupoval
slovenský zákonodarca aj po r. 1989 veľmi opatrne. Priamy nárok poškodeného na plnenie proti
poisťovni najprv pripustilo ustanovenie § 15 ods. 1 zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom
poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (ďalej len „PZP“). 12 Táto
výnimka bola vynútená jednak Dohovorom Rady Európy o povinnom zmluvnom poistení
zodpovednosti za škody spôsobené motorovými vozidlami podpísanom v Štrasburgu v r. 1959
a smernicou EP a Rady zo 16. mája 2000 o aproximácii právnych predpisov členských štátov
týkajúcich sa poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel a o
zmene a doplnení smerníc Rady č. 73/239/EHS a 88/357/EHS 13
Podľa § 15 PZP je poškodený oprávnený uplatniť svoj nárok na náhradu škody priamo proti
poistiteľovi a je povinný tento nárok preukázať. Rovnaké právo má poškodený aj voči Slovenskej
kancelárii poisťovateľov (§ 24 ods. 3 PZP) v prípadoch ustanovených v § 24 ods. 2 PZP. Zákonom č.
381/2001 Z. z. bolo do nášho právneho poriadku zavedené nepodmienené právo obete dopravnej
nehody (poškodeného) na poistné plnenie voči zodpovednostnému poistiteľovi.14 Priamy nárok obete
dopravnej nehody na náhradu škody voči poisťovni vyhodnocuje súdna prax veľmi opatrne.15
Pozri napr. LUBY, Š.: Prevencia a zodpovednosť v občianskom práve. I. zväzok. Bratislava: SAV
1958, s. 43, MACUR, J.: Odpovědnost a zavinění. Brno: UJEP, 1980, s. 182.
12 Podľa § 15 ods. 1 zákona č. 381/2001 Z. z. je poškodený oprávnený uplatniť svoj nárok na náhradu
škody priamo proti poisťovateľovi a je povinný tento nárok preukázať.
13 Čl. 3 smernice č. 2000/26/ES (štvrtá motorová smernica): „Každý členský štát zabezpečí, aby
poškodené osoby uvedené v článku 1 mali v zmysle daného ustanovenia pri nehodách priame nárok
voči poisťovni, ktorá poistila zodpovednú osobu“.
14 Napr. Najvyšší súd SR v uznesení zo 17. 10. 2013 uvádza, že ustanovenie § 15 PZP nepodmieňuje
vznik priameho nároku poškodeného proti poisťovateľovi právoplatným rozhodnutím o tom, v akom
rozsahu zodpovedá škodca za škodu a nedosiahnutím dohody medzi poisťovňou a poškodeným o
tom, v akej výške má poisťovňa za poisteného nahradiť škodu.
15 Najvyšší súd SR v uznesení z 26. 7. 2011, sp. zn. z 1Cdo 185/2009 uvádza: „Poisťovňa nie je
zodpovedná za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, je však povinná plniť za
(zodpovedného) poisteného, ktorý u nej uplatnil právo vyplývajúce mu z poistného vzťahu (aby
11
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Treba dodať, že poškodený má ešte v ďalšom osobitnom prípade právo na náhradu škody priamo
voči poisťovni škodcu. Podľa § 15 zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov náhradu škody, za ktorej vznik podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov zodpovedá správca a ktorú má podľa poistnej zmluvy platiť
poisťovateľ, uhrádza poisťovateľ priamo poškodenému. Poškodený má právo uplatniť nárok na
náhradu tejto škody priamo od poisťovateľa.
Zavedením priameho nároku obete dopravnej nehody ako poškodeného na náhradu škody voči
poisťovni došlo nielen k posilneniu právneho postavenia poškodeného tým, že si môže nárokovať
náhradu škody nielen od škodcu, ale aj od poisťovateľa, ale súčasne došlo k transformácii právneho
postavenia poškodeného, ak je fyzickou osobou, na spotrebiteľa. Vzhľadom na to, že nárok
poškodeného na náhradu škody sa týka poistného plnenia (a poistenie sa považuje za finančnú
službu), z poškodeného sa stáva tzv. finančný spotrebiteľ, ktorý požíva osobitnú ochranu aj zo strany
orgánu vykonávajúceho dohľad nad poisťovníctvom.16
Ďalšou formou ochrany záujmov poškodeného už ako finančného spotrebiteľa je najmä:
a) zvýšenie sumy poistnej ochrany, resp. garantovanej minimálnej poistnej sumy, pod ktorú sa
poistenie zodpovednosti za škody nesmie s poisteným dojednať (pozri § 7 PZP),
b) obmedzenie počtu výluk z poistenia (t. j. okolností, pri ktorých nie je poisťovateľ povinný za
poisteného plniť ani v tom prípade, ak ide o poistnú udalosť),
c) zákaz znížiť plnenie z poistenia zodpovednosti aj vtedy, keby poistený porušil svoje zmluvné
povinnosti vo vzťahu k poisťovateľovi (pozri §§ 825 a 826 OZ).
Právne vzťahy medzi poisťovateľom a poškodeným
Právne postavenie poškodeného vo vzťahu k poisteniu zodpovednosti za škodu vychádza de lege
lata (§ 823 OZ) z dvoch vzájomne sa doplňujúcich zásad:
a) náhradu (škody) platí poisťovateľ poškodenému,
b) poškodený nemá právo na plnenie proti poisťovateľovi (§ 823 OZ).
Poškodený nemá až na výnimky (§ 15 zákona č. 381/2001 Z. z. a § 15 zákona č. 8/2005 Z. z.)
právo požadovať od poisťovateľa škodcu, aby mu nahradil škodu. Vzniká potom otázka, či naproti
tomu má poškodený povinnosť prijať poistné plnenie od poisťovateľa. Na túto otázku je potrebné dať
kladnú odpoveď, ktorú možno vyvodiť zo všeobecnej zásady záväzkového práva, podľa ktorej je
veriteľ povinný prijať plnenie od osoby, ktorá plní v dohode s dlžníkom, resp. ktorá voči veriteľovi
prehlási, že mu splní dlh (pozri § 533 OZ).
Pozitívna odpoveď vyplýva z nasledovnej úvahy: ak by sa pripustilo, že poškodený nemá
povinnosť prijať od poisťovateľa ponúknutú náhradu, dostali by sa ustanovenia Občianskeho
zákonníka o zodpovednosti za škodu do vnútorného rozporu. Z právneho hľadiska by došlo k
absurdnému výsledku. Plnenie poisťovateľa z poistenia zodpovednosti však modifikuje nárok
poškodeného na náhradu škody v tom zmysle, že poškodený musí od poisťovateľa prijať plnenie v
peniazoch, aj keby naturálna reštitúcia (t. j. uvedenie do predošlého stavu) by bola pre neho
výhodnejšia (porovnaj § 442 ods. 1 OZ).
Vyššie uvedená úvah sa dostáva do celkom iného svetla v prípade zavedenie priameho nároku
poškodeného voči poisťovateľovi škodcu. V súvislosti s premlčaním práva poškodeného na náhradu
škody potom súvisí otázka právnej povahy uvedeného nároku poškodeného. To môže mať význam
aj pre posúdenie príslušnosti súdu, ktorý má o tomto nároku rozhodovať.
K tomu treba povedať, že v právnej teórii sa vyskytli tri druhy názorov.

poisťovňa v prípade poistnej udalosti plnila poškodenému). Len v prípade, že osobitné predpisy
ustanovujú „inak“, vznikne poškodenému právo, aby mu poisťovňa plnila; ani vtedy sa ale poškodený
nestáva účastníkom právneho vzťahu z poistenia a nemá ani priamy nárok na náhradu škody voči
poisťovni - medzi poškodeným a poisťovňou tu vzniká osobitný právny vzťah, v rámci ktorého má
poškodený voči poisťovni špecifický právny nárok na osobitné plnenie
“.
16 Od 1. 1. 2015 Národná banka Slovenska prevzala od Slovenskej obchodnej inšpekcie
spotrebiteľský dohľad v oblasti finančného trhu. Prenos tejto kompetencie sa uskutočnil na základe
zmeny zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
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a) Podľa prvého názoru má priamy nárok poškodeného podobný charakter ako nárok na náhradu
škody od škodcu. Má ísť o zodpovednostný nárok, ktorý má charakter nároku ex delicto.
b) Podľa druhého názoru je nárok poškodeného nárokom vyplývajúcim z existujúceho poistného
právneho vzťahu.
c) Podľa tretieho názoru má priamy nárok obojaký charakter.17
Prevládal názor, že v prípade priameho nároku poškodeného na plnenie proti poisťovateľovi je
zdrojom vzniku tohto záväzku síce spôsobenie škody poisteným škodcom, avšak vznik priameho
nároku poškodeného je závislý od existencie poistného pomeru, ktorý vymedzuje rozsah a obsah
tohto nároku. Aj keď má teda priamy nárok formálne znaky nároku na náhradu škody, po obsahovej
stránke sa môže výlučne realizovať len prostredníctvom právneho vzťahu poistenia zodpovednosti.
Inými slovami, poisťovateľ je povinný poškodenému nahradiť škodu na základe právneho predpisu,
avšak jedine v medziach svojho záväzku vyplývajúceho z poistného pomeru poisťovateľa
k poistenému škodcovi.
Uvedený teoretický spor vyriešil zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení
zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v prospech názoru uvedeného
v písm. a). Podľa § 15 PZP má nárok poškodeného na plnenie voči zodpovednostnému poisťovateľovi
charakter nároku na náhradu škody a premlčuje sa ako nárok na náhradu škody (pozri § 106 OZ). 18
S otázkou právneho postavenia poškodeného súvisí aj otázka vplyvu poistenia zodpovednosti na
posudzovanie zavinenia poškodeného ako faktora znižujúceho rozsah jeho nároku na náhradu
škody. V prevažnej väčšine štátov má zavinenie poškodeného za následok zníženie náhrady škody
(pozri § 441 OZ), pričom rozhodujúcu úlohu tu zohráva druh a stupeň jeho zavinenia. To má závažné
dôsledky najmä v prípade obetí dopravných nehôd, keď sa zavinenie pripočítava najzraniteľnejším
účastníkom cestnej premávky, t. j. chodcom a cyklistom.19 Už začiatkom 80. rokov pod vplyvom
hektických diskusií o odškodňovaní telesných ujmem v rámci kolektívnych odškodňovacích schém
francúzsky profesor A. Tunc navrhol, aby sa v prípade uvedených účastníkov cestnej premávky bralo
do úvahy iba úmyselné spôsobenie škody. Nedbanlivostné konanie, ktoré často hraničí konaním
v omyle by sa nemalo brať vôbec do úvahy.20 Tento systém bol propagovaný aj v našej odbornej
spisbe.21
Záver
Uvedený náčrt vývoja za posledných 100 rokov svedčí o tom, že rozhodujúcim činiteľom posilnenia
právneho postavenia poškodeného bol rozvoj poistenia a osobitne poistenia zodpovednosti za škodu.
Vývoj dospel do takého štádia, že už vyše 90 % všetkých škôd, ktoré utrpeli poškodení, sa hradí
z poistenia ako kolektívnej formy rozloženia nákladov spojených s náhradou škody medzi širší okruh
poistených škodcov. Na zodpovednosť škodcu za škodu sa tak v mnohých prípadoch hľadí ako na
poistnú udalosť.
Z poškodeného ako účastníka zodpovednostného právneho vzťahu sa v dôsledku toho, že
v prevažnej väčšine prípadov sa jeho škoda hradí z poistenia, stal postupne spotrebiteľ. Toto jeho
právne postavenie sa stalo neodškriepiteľným v momente, keď do právneho poriadku bol zavedený
priamy nárok poškodeného na náhradu škody voči poisťovateľovi. Otázka, či a v akom rozsahu
dostane poškodený náhradu sa v mnohých prípadoch posudzuje vo svetle poistných podmienok
poisťovateľa škodcu. Prípadná zodpovednosť škodcu sa posudzuje iba vo svetle právnej úpravy
regresného práva poisťovne.
Slovenské právo pripúšťa uplatnenie priameho nároku poškodeného na náhradu voči
poisťovateľovi škodcu skôr v obmedzenom rozsahu. Z hľadiska úvah de lege ferenda by budúca
právna úprava poistnej zmluvy mala pripustiť širšie uplatnenie tohto práva poškodeného. V tejto
Pozri FEKETE, I.: Občiansky zákonník. Veľký komentár. 4. zväzok. Bratislava: Eurokódex, 2015, s.
816.
18 Pozri PETRUĽÁK, M., ŠULÍKOVÁ, M.: Poistné zmluvy. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 294.
19 Pozri FEKETE, I.: Zákonné poistenie a občianskoprávne postavenie poškodeného chodca. In:
Právny obzor, 1982, č. 5, s. 426-439.
20 Pozri TUNC, A.: Pour une loi sur les accidents de la circulation. Paris: Economica, 1981, s. 273276.
21 TUNC, A.: Na ceste k novej právnej úprave odškodňovania dopravných nehôd. In: Právny obzor,
1971, č. 1, s. 47-58.
17
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súvislosti možno poukázať na čl. 15:101 Princípov európskeho práva poistnej zmluvy („Direct Claims
and Defences“). Podľa nich by národný zákonodarca mal pripustiť priamy nárok poškodeného na
náhradu škody proti poisťovateľovi, ak
a)
ide o povinné zmluvné poistenia,
b)
poistník alebo poistený sa stane insolventný,
c)
poistník alebo poistený sú v likvidácií alebo ukončili svoju činnosť,
d)
poškodený utrpel škodu na zdraví, alebo
e)
zákon, ktorý upravuje poistenie zodpovednosti za škodu, zavádza priamy nárok poškodeného. 22
Rozšírenie možností uplatnenia priameho nároku poškodeného na náhradu proti poisťovni podľa
uvedených princípov by znamenalo výrazné posilnenie právneho postavenia poškodeného ako
spotrebiteľa. S tým by ruka v ruke malo byť spojené postupné nahrádzanie poistenia zodpovednosti
za škodu priamym majetkovým a úrazovým poistením, v ktorom je zodpovednosť osoby, ktorá škodu
spôsobila, sprítomnená iba v regresnom práve poisťovne. K tomu došlo u nás zatiaľ iba v prípade
pracovných úrazov a chorôb z povolanie, pri ktorých bolo zodpovednostné poistenie zamestnávateľa
nahradené zákonným úrazovým poistením, ktoré vykonáva Sociálna poisťovňa.
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SLABŠIA STRANA V KONTEXTE PROCESNEJ PRÍPUSTNOSTI
NEZÁKONNÉHO DÔKAZU
Marek Ivančo
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Divergencia právnej úpravy v prospech slabších strán predstavuje v civilnom procese,
okrem iného, prielom do prejednacieho princípu, v duchu ktorého sa sporové konania vo všeobecnosti
nesú. Výsledkom tejto ingerencie je aplikácia vyšetrovacieho princípu, typického pre mimosporové
konania, a in concreto skutočnosť, že súd môže vykonať aj tie dôkazy, ktoré slabšia strana nenavrhla.
Odôvodnenosť tohto postulátu plynie z objektívnej nerovnosti určitých subjektov práva, ktorá je
kompenzovaná takýmto osobitným procesným režimom. Odôvodňuje však táto nerovnosť aj prípadné
pozitívne nazeranie súdu na prípustnosť slabšou stranou navrhovaného nezákonného dôkazu? Ako
sa súd vysporiada s nezákonným dôkazom predloženým slabšou stranou? Dochádza vôbec k
divergencii aj pri posudzovaní prípustnosti takéhoto dôkazu? Ak áno, čoho sa súd pri takomto
posudzovaní pridržiava? Odpoveď na nastolené otázky je v centre pozornosti autora tohto príspevku.
Kľúčové slová: slabšia strana, nezákonný dôkaz, test proporcionality, civilný proces
Abstract: The divergence of legal regulations in favor of the weaker party represents in the civil
proceedings, inter alia, encroachment upon principle of negotiation, in the spirit of which litigation
proceedings are generally carried out. The result of such legal interference consists in application of
principle of investigation, which is typical for non-dispute civil proceedings and, in concreto, the fact
that the court is able to take evidence, which was not offered by the weaker party. The justification of
this postulate flows from objective inequality of particular legal entities, which is compensated by such
a specific procedural regime. However, shall this inequality justify the court’s potential affirmative
approach to the admissibility of illegal evidence offered by the weaker party? How shall the court deal
with the illegal evidence offered by the weaker party? Is there actually any divergence in the
assessment of the admissibility of such evidence? If so, what shall the court take into consideration
in such assessment? The answer to the raised questions is in the spotlight of the author of this
contribution.
Key words: the weaker party, illegal evidence, test of proportionality, civil proceedings
ÚVOD
V nazeraní na problematiku procesnej prípustnosti nezákonného dôkazu 1 v civilnom procese
došlo v priebehu posledných dvoch desaťročí k významným koncepčným zmenám. Zásadný prielom
však nastal až v posledných rokoch, keď takmer bezbrehá a priori neprípustnosť akéhokoľvek
nezákonne získaného dôkazu dostala červenú. Udialo sa tak v prospech výnimočného procesného
pripustenia takéhoto dôkazu, a to predovšetkým po zohľadnení situácií, kedy súd nedisponoval
dostatočným množstvom relevantných skutkových poznatkov. V týchto situáciách bol mnohokrát
1

Pojem dôkaz býva naprieč celým spektrom odbornej literatúry, judikatúry či dokonca legislatívy
stotožňovaný s pojmom dôkazný prostriedok. Podľa § 187 ods. 1 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný
sporový poriadok (ďalej aj „CSP“) je však dôkazom všetko, „čo sa získalo zákonným spôsobom
z dôkazných prostriedkov.“ Ergo dôkaz je až samotným výsledkom dôkazného prostriedku, pričom už
táto definícia naznačuje, že oň ide len v prípade jeho získania zákonným spôsobom. V tomto smere
sa preto nazdávame, že trefnejšou alternatívou zaužívaného pojmu nezákonný dôkaz by mal byť
pojem nezákonný dôkazný prostriedok ako jeho východisková forma. Z hľadiska pragmatickosti si
však uvedomujeme, že prílišný formalizmus a lipnutie na diferenciácii tejto nuansy by mohlo viesť
k prehliadaniu podstatnejších aspektov vybranej problematiky, a aj preto ďalej zotrvávame na v praxi
zaužívanom pojme nezákonný dôkaz quasi promiscue. Bližšie pozri MAŘÁDEK, D. Pořízení
zvukového záznamu soukromou osobou a obecné možnosti jeho použití jako důkazního prostředku
v civilním soudním řízení. Právní rozhledy, 2015, roč. 23, č. 13-14, s. 484.
1
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jediný podstatný a určujúci dôkaz zaobstaraný v rozpore so zákonom, východiskom čoho bola otázka
posúdenia ich procesnej prípustnosti pádna a legitímna.
Okrem toho, aktuálnosti samotnej problematiky nezákonného dôkazu prospievajú nielen už
zmieňované významné koncepčné zmeny, ale in concreto aj prijatie novej právnej úpravy civilného
procesu. Tá sa síce predmetnej problematike venuje, a to expressis verbis, neuvádza však definitívny
rámec jej riešenia.2 Postavenie slabšej strany a jej relevancia pri posudzovaní procesnej prípustnosti
ňou predloženého nezákonného dôkazu preto ostáva nielen aktuálne, ale z hľadiska záujmu právnej
doktríny dosiaľ zrejme ani neriešené.
V perspektíve nového civilného procesného kódexu pritom zostáva podstatné spomenúť jeho
sociálnu funkciu, ktorá je imanentnou a zvlášť markantnou v sporoch s ochranou slabšej strany.3
Dominantou tejto funkcie je príklon k aktívnejšiemu zisťovaniu skutkového základu zo strany súdu, čo
zároveň predvída príklon k procesnému pripusteniu nezákonného dôkazu, a to práve v prípadoch, ak
ide o slabšiu stranu. Postavenie slabšej strany sa tak v intenciách tejto sociálnej funkcie môže javiť
ako určujúci faktor pri posudzovaní procesnej prípustnosti nezákonného dôkazu. Opodstatnením tejto
tézy sa ďalej zaoberáme v tomto príspevku.
PROCESNÉ ASPEKTY PRÍPUSTNOSTI NEZÁKONNÉHO DÔKAZU
Nezákonným dôkazom sa zasahuje predovšetkým do práv vyplývajúcich z čl. 16, čl. 19 a čl. 22
ústavného zákona č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ktoré
sa ďalej premietajú v zákonnej úprave, najmä v § 11 až 16 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
v znení neskorších predpisov.4 Zásah do týchto práv z titulu zaobstarania dôkazu, ktorý je s nimi
v rozpore, predstavuje problém v hmotnoprávnej rovine. Prípustnosť takéhoto dôkazu je však riešená
pravidlami procesného dokazovania, v dôsledku čoho ide o procesnoprávnu rovinu veci, pri ktorej
rovnako ostaneme.
Pre dokazovanie platí princíp legality, ktorý je o. i. vyjadrený v článku 16 CSP ako
východiskovým procesným kódexom civilného procesu. Podstatou tohto princípu je zákonný (legálny)
postup súdu a jeho rozhodovacia činnosť. Za neopomenuteľné pretavenie tohto princípu do
konkrétnej normy možno považovať už spomínaný § 187 ods. 1 CSP, podľa ktorého môže za dôkaz
slúžiť všetko, „čo sa získalo zákonným spôsobom“.
Takéto nazeranie na problematiku dokazovania bolo až donedávna v podstate jednoliate
a absolútne. Až prijatím a účinnosťou CSP došlo k prelomeniu absolútnej neprípustnosti
nezákonného dôkazu, a to expressis verbis jeho článkom 16 ods. 2, ktorý pripúšťa vykonanie dôkazu
získaného v rozpore so zákonom, ak to je odôvodnené uplatnením čl. 3 ods. 1 CSP.5 Podľa čl. 3 ods.
1 CSP je potrebné každé ustanovenie CSP vykladať okrem iného v súlade s ústavnokonformným
výkladom. Za konkrétnymi závermi ohľadom prípustnosti tohto dôkazu preto je tak či onak potrebné
in fine nazrieť do judikatúry, ktorá v tejto veci stanovuje určujúce mantinely a odkazuje na potrebu
vykonať tzv. test proporcionality.6
2

O ten sa však, berúc do úvahy komplexnosť i rozsiahlosť tejto témy, nepokúša ani autor tohto
príspevku. Pozornosť je tu skôr venovaná predostretiu určitých odpovedí týkajúcich sa užšie
vymedzeného úseku nastolenej problematiky nezákonného dôkazu v korelácii so slabšou stranou.
3 ŠTEVČEK, M. Procesualistická moderna (alebo krátke kontemplatívne pojednanie o ideovej báze
civilného sporového poriadku v Slovenskej republike). Acta Iuridica Olomoucensia, 2015, vol. 10, No.
1, s. 30.
4 Dotknutými právami z titulu zaobstarania nezákonného dôkazu sú spravidla nedotknuteľnosť
súkromia, právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti a právo na ochranu
mena, právo na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života a pod.
In DRGONEC, J. Ústava Slovenskej republiky. Komentár. 3.vydanie. Šamorín: Heuréka, 2012, s. 317
a nasl.
5 Do doby účinnosti CSP de facto nejestvovalo stabilné judikatúrne či doktrinálne nazeranie na
prípustnosť nezákonného dôkazu. In ČENTÍK, T. K prípustnosti nezákonných dôkazov podľa CSP
[online]. Ulpianus.sk, 1. 8. 2016 [cit. 2. 4. 2017]. Dostupné na <http://www.ulpianus.sk/blog/kpripustnosti-nezakonnych-dokazov-podla-csp/>.
6 Ide predovšetkým o nález Ústavného súdu ČR zo dňa 9. 12. 2014, sp. zn. II. ÚS 1774/14, o ktorom
sa ďalej zmieňujeme v subkapitole 3.1 tohto príspevku.
2
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Rovnako však podľa dôvodovej správy k čl. 16 CSP, ktorá predstavuje nezáväzný, i keď
podstatný autentický výklad zákonodarcu, je možné nezákonný dôkaz vykonať v prípade, ak
kolidujúce, nezákonným dôkazom dotknuté právo bude vyhodnotené ako slabšie než právo
protistrany domáhajúcej sa práva plynúceho z vykonania tohto nezákonného dôkazu. Ako príklad je
v dôvodovej správe uvedená situácia, kedy súd vykoná elektronickú komunikáciu či iný záznam
obrazu a zvuku získaný bez súhlasu dotknutej osoby vtedy, ak to odôvodní proporčne slabším právom
na ochranu osobnosti tohto subjektu oproti právu, ktoré sa má takto získaným dôkazným prostriedkom
preukázať. Inými slovami, na to, aby súd vyhovel nezákonnému dôkazu, musí tento obstáť v tzv. teste
proporcionality.
Na základe uvedeného sa dostávame k predostretiu názoru, v zmysle ktorého je test
proporcionality ipso facto ústavnoprávny nástroj riešiaci kolíziu dvoch ústavných práv a slobôd.
V tomto smere by možno nebolo prekvapujúcim, ak by niekto namietal skutočnosť, že v rámci
nezákonného dôkazu a jeho prípustnosti vo všeobecnosti pertraktujeme procesnoprávnu rovinu danú
civilným procesom. Predmetné, už spomínané ustanovenia CSP a kolidujúce záujmy na zákonnom
obstarávaní dôkazov, ako aj na riadnom zistení skutkového stavu, však nachádzajú svoje
ústavnoprávne zhmotnenie a v tomto smere je test proporcionality opodstatnený.
SLABŠIA STRANA V INTENCIÁCH TESTU PROPORCIONALITY
Všeobecné východiská slabšej strany a jej miesto v teste proporcionality
Pre posúdenie prípustnosti nezákonného dôkazu zohráva v civilnom procese rozhodujúcu
úlohu aplikácia testu proporcionality, ako vyplýva z predošlej state. V uvedenej korelácii preto pre
vymedzenie miesta slabšej strany v tomto teste bolo potrebné vymedziť miesto, resp. opodstatnenie
tohto samotného testu. Uvedomujúc si potenciálne široký záber problematiky testu proporcionality,
pre účely objasnenia kľúčových aspektov slabšej strany v procese posudzovania prípustnosti
nezákonného dôkazu je nevyhnutné ďalej objasniť jeho základné kroky, do ktorých problematika
slabšej strany presahuje.
Test proporcionality obvykle pozostáva z troch krokov, v ktorých sa posudzuje vhodnosť,
potrebnosť a primeranosť zásahu do ústavného práva či slobody.
Pri prvom kroku súd skúma či procesným pripustením, resp. vykonaním dôkazu
zaobstaraného v rozpore s právnymi predpismi možno dosiahnuť dostatočne legitímny cieľ, ktorý
tkvie v zistení skutočnosti, ktorá je predmetom dokazovania. Typickú situáciu, v ktorej by nezákonný
dôkaz neprešiel krokom vhodnosti možno ilustrovať na príklade, kedy by nezákonný dôkaz
preukazoval iba tú skutočnosť, že žalobca sa so žalovaným stretol, avšak nie to, že bol uzatvorený
žalovaný kontrakt.7
V rámci druhého kroku sa skúma či popri procesnom pripustení nezákonného dôkazu
neexistovala iná, šetrnejšia alternatíva, v podobe iného zákonného dôkazu. Významným je tu teda
posúdenie toho či subjekt navrhujúci vykonanie nezákonného dôkazu je v dôkaznej núdzi, ktorá
odôvodňuje nevyhnutnosť vykonania nezákonného dôkazu, a teda aj nevyhnutnosť zásahu do
princípu legality a/alebo ochrany osobnosti.
Posledným krokom testu proporcionality dochádza k pomeriavaniu dvoch proti sebe stojacich
práv, výsledkom čoho je posúdenie miery primeranosti prípadného zásahu spôsobeného
nezákonným dôkazom do protistojaceho kolidujúceho práva. Ako naznačuje predošlá stať, v podstate
sa tento krok týka posúdenia toho či záujem na unesení dôkazného bremena prevažuje nad záujmom,
ktorého porušenie plynie z titulu nezákonného dôkazu.
Uvedené kroky, resp. kritériá sú síce pevne dané, prípadnú kolíziu práv však nejde riešiť vo
všeobecnej rovine. Súd by mal v prípade posudzovania procesnej prípustnosti nezákonného dôkazu
zohľadňovať predovšetkým okolnosti, za ktorých bol nezákonný dôkaz zaobstaraný, rovnako tak
význam právom chráneného záujmu dotknutého nezákonným dôkazom, ako aj možnosti, ktoré
účastník, resp. strana mala na to, aby získala dôkaz takým spôsobom, ktorý by neporušoval zákon.8
Veľmi podstatnou je tiež okolnosť či je predmetom nezákonného dôkazu zachytenie reprobovaného
(protiprávneho) konania.9 Napriek tomuto spektru relevantných faktorov a existencii testu
3
3.1

MOLNÁR, P. Zákonnosť dôkazu v občianskom súdnom konaní. In Dokazovanie v civilnom a
trestnom konaní. Pezinok: Justičná akadémia SR, 2012, s. 167.
8 Mutatis mutandis nález Ústavného súdu ČR zo dňa 9. 12. 2014, sp. zn. II. ÚS 1774/14.
9 Tejto okolnosti sa bližšie venujeme v ďalej osobitnej subkapitole.
7
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proporcionality nie je rozhodovanie o prípustnosti vykonania nezákonného dôkazu vôbec ľahké.
V rozhodovacej činnosti súdov je však nastolený trend, v zmysle ktorého je nezákonný dôkaz
v civilnom procese v zásade naďalej (takmer) neprípustný.10 Rovnako sa už aj v citovanom judikáte
Ústavného súdu ČR, sp. zn. II. ÚS 1774/14 uvádza, že Ústavný súd ČR sa rozhodne stavia proti
nekalým praktikám vzájomného elektronického sledovania a skrytého nahrávania pri súkromných i
profesionálnych konaniach, nakoľko tieto praktiky spravidla nielen že sú v rozpore s právom, ale
zároveň „šíria v spoločnosti atmosféru podozrievavosti, strachu, neistoty a nedôvery.“
Absolútne kľúčovým je tvrdenie súdu, podľa ktorého „celkom odlišne je však potrebné
posudzovať prípady, kedy je tajné zaobstaranie dôkazu súčasťou obrany obete trestného činu proti
páchateľovi alebo ak ide o spôsob dosiahnutia právnej ochrany pre výrazne slabšiu stranu
významného občianskoprávneho […] sporu.“ Uvedenú pasáž sme si dovolili, vzhľadom na jej význam,
v prevažnej miere odcitovať. Vyplýva z nej totiž ten podstatný záver, že ak aj existuje trend, v zmysle
ktorého je nezákonný dôkaz v civilnom procese v zásade (takmer) neprípustný, výnimočnosť jeho
procesného pripustenia bude spätá najmä so situáciami, kedy sa tejto procesnej prípustnosti bude
domáhať tzv. slabšia strana. Za tú možno v súlade s judikatúrou, doktrínou i relevantnou
spoločensko-ekonomickou praxou považovať spotrebiteľa v spotrebiteľských procesných vzťahoch,
zamestnanca v pracovnoprávnych sporoch a subjekt domáhajúci sa ochrany z porušenia zásady
rovnakého zaobchádzania podľa zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých
oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou (Antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov.11
Pochopiteľne, postavenie slabšej strany nebude jediným rozhodujúcim faktorom, čo vyplýva
z potreby vykonať test proporcionality. Na tomto mieste podotýkame, že podľa nášho názoru bude
žiaduce, s ohľadom na predošlé závery, predmetný test proporcionality vykonať v každom jednom
prípade kolízie práv, resp. posudzovania procesnej prípustnosti nezákonného dôkazu. V tejto
súvislosti preto môže nastať situácia, kedy nezákonný dôkaz navrhne slabšia strana, pričom pre
stanovenie toho či súd takýto dôkaz vykoná, bude rozhodujúci súhrn ďalších rozličných aspektov
vyplývajúcich či skúmaných práve v tomto teste proporcionality. Zaujímavou sa v tomto smere javí
otázka korelácie postavenia slabšej strany a dôkaznej núdze. Ak by sa slabšia strana nenachádzala
v dôkaznej núdzi, máme za to, že súd by nemal pripustiť vykonanie nezákonného dôkazu, nakoľko
by nebolo vyhovené kroku nevyhnutnosti ako druhému kroku testu proporcionality. Na druhej strane,
v prípade, ak by sa subjekt domáhajúci sa procesného pripustenia ním zaobstaraného nezákonného
dôkazu nachádzal v postavení slabšej strany, a navyše v dôkaznej núdzi, súd by pravdepodobne mal
takýto dôkaz pripustiť, a to aj napriek spomínanému odmietavému trendu civilných súdov.
Pripomíname však, že netreba opomínať tú skutočnosť, že žiaduca aplikácia testu proporcionality si
vyžaduje dôkladné zváženie všetkých do úvahy spadajúcich okolností vrátane toho či strana mala
v čase zaobstarania nezákonného dôkazu iné možnosti ako zaobstarať dôkaz legálne, prípadne toho,
či význam právom chráneného záujmu dotknutého nezákonným dôkazom nie je neúmerne silnejší
než záujem stojaci za vykonaním nezákonného dôkazu a pod.
Nazdávame sa, že nami uvádzané výrazné prelomenie procesnej prípustnosti nezákonného
dôkazu v prospech slabšej strany koreluje s úvodom naznačenou hypotézou o účinkoch sociálnej
funkcie CSP a z nej vyplývajúcej aktívnejšej roly súdu pri zisťovaní skutkového základu v sporoch
s ochranou slabšej strany. Ak je totiž v sporoch s ochranou slabšej strany možné podľa § 295 CSP,
§ 311 CSP či § 319 CSP vykonať aj stranou nenavrhnutý dôkaz, otázkou ostáva, prečo by súd nemal
quasi zvýhodňovať túto slabšiu stranu aj pri posudzovaní procesnej prípustnosti nezákonného
dôkazu? V oboch prípadoch podľa všetkého ide o snahu kompenzovať objektívnu nerovnosť určitých
subjektov práva. S ohľadom na tieto závery sa nám postup súdu uprednostňujúci slabšiu stranu pri
posudzovaní procesnej prípustnosti nezákonného dôkazu javí ako legitímny. Zásah do práva
dotknutého nezákonným dôkazom je aj podľa záverov judikatúry plne ospravedlniteľný záujmom na
ochrane slabšej strany právneho vzťahu, ktorej hrozí vážna ujma ako napríklad strata zamestnania.
Získanie a vykonanie nezákonného dôkazu ako jediného či kľúčového dôkazu je v prípade slabšej
strany dokonca „analogické ku konaniu za podmienok krajnej núdze či dovolenej svojpomoci.“ 12
„Nejde pripustiť, že by záznamy nelegálne zaobstarané […] bolo možné ďalej používať, resp.
využívať (hoci aj ako dôkazy na súde).“ Bližšie pozri rozsudok Najvyššieho súdu ČR zo dňa
27.05.2015, sp. zn. 30 Cdo 5216/2014.
11 Dôvodová správa k § 289 CSP.
12 Nález Ústavného súdu ČR zo dňa 9. 12. 2014, sp. zn. II. ÚS 1774/14.
10
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Relevancia reprobovaného konania v prípade jeho zachytenia nezákonným dôkazom
Okrem postavenia slabšej strany ako skutočnosti s podstatným významom pre posúdenie
procesnej prípustnosti nezákonného dôkazu zohráva významnú rolu taktiež to či predmetom, resp.
obsahom nezákonného dôkazu je zachytenie právom aprobovaného alebo reprobovaného konania.
Je totiž zrejmé, že záujem na preukázaní reprobovaného konania bude mať výrazne vyššiu akosť než
záujem na preukázaní aprobovaného konania. Uvedené tvrdenie možno ilustrovať na situácii, kedy
zachytíme poškodzovanie nehnuteľnosti na mobilný telefón, a to bez súhlasu osoby poškodzujúcej
nehnuteľnosť. V týchto prípadoch sa javí logické nežiadať privolenie dotknutej osoby, nakoľko
a contrario daná osoba by sa prípadnému zdokumentovaniu svojho protiprávneho konania
pravdepodobne sama nikdy nepodrobila.
Pokiaľ ide o osobu zhotovujúcu, resp. uplatňujúcu si prípadný nezákonný dôkaz zachycujúci
reprobované konanie dotknutej osoby, niektorí autori na tomto mieste hovoria o konaní tejto osoby
analogickom s krajnou núdzou či dovolenou svojpomocou.13 Legitímnosť zaobstarania nezákonného
dôkazu a jeho procesnej prípustnosti je tu zdôvodňovaná pohnútkou danej osoby preukázať
protiprávnu činnosť. Bez zaobstarania nezákonného dôkazu by bolo uplatnenie jej práva v podstate
nevymožiteľné, ak ide o jediný dôkaz. S ohľadom na to je zdokumentovanie reprobovaného konania
za istých okolností právom tolerované, a to aj v prípade, ak nie sú nevyhnutne splnené všetky
zákonné podmienky takéhoto vykonania dokumentácie. S týmto záverom sa aj s ohľadom na zásadu
ex iniuria ius non oritur, podľa ktorej z bezprávia nevzniká právo, možno stotožniť. Je totiž nežiaduce,
aby protiprávne konajúca osoba mohla zvrátiť výsledok civilného procesu neudelením privolenia
s vyhotovením záznamu evidujúceho jej protiprávne konanie.
Nestotožňujeme sa však s názorom, podľa ktorého ak nezákonným dôkazom dôjde k
zachyteniu protiprávneho konania, test proporcionality nebude pri posudzovaní procesnej prípustnosti
tohto dôkazu vôbec potrebný, ba dokonca bude vylúčený. Vzhľadom na doteraz prezentovaný výklad
o potrebe aplikácie testu proporcionality plynúceho z judikatúry ako aj z autentického výkladu
zákonodarcu v dôvodovej správe (ktorý jeho potrebu proklamuje expressis verbis) máme, naopak, za
to, že test proporcionality bude žiaduce aplikovať vždy. Posúdenie prípustnosti nezákonného dôkazu
je totiž vždy veľmi citlivou otázkou, ktorá si vyžaduje čo najdôkladnejšie zohľadnenie všetkých, do
úvahy spadajúcich aspektov. A práve test proporcionality je tým nástrojom, ktorý akékoľvek
obmedzenie práva na úkor druhého náležite legitimizuje.
3.2

ZÁVER
Závery prezentované v tomto príspevku a najmä v predošlej kapitole, si z hľadiska prakticity
a snáď účinnejšej ilustrácie, dovoľujeme demonštrovať nasledovnou tabuľkou.
4

Potreba testu
proporcionality
Analógia s krajnou
núdzou/svojpomocou

Reprobované
konanie

Reprobované
konanie –
slabšia strana

Aprobované
konanie

Aprobované
konanie –
slabšia strana





















(ak prejde
(ak prejde
(ak prejde
(ak prejde
testom
testom
testom
testom
proporcionality) proporcionality) proporcionality) proporcionality)
Tabuľka 1: Relevancia slabšej strany a reprobovaného konania ako predmetu nezákonného dôkazu
Procesnoprávna
prípustnosť

Zhrnutím uvedenej tabuľky je predovšetkým konštatovanie, že pri každom posudzovaní
procesnej prípustnosti nezákonného dôkazu je potrebné aplikovať test proporcionality. Na tomto
mieste však považujeme za potrebné uviesť, že nezákonný dôkaz je v civilnom procese

ŠTEVČEK, M., FICOVÁ, S., BARICOVÁ, J., MESIARKINOVÁ, S., BAJÁNKOVÁ, J., TOMAŠOVIČ,
M. a kol. Civilný sporový poriadok. Komentár. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 67.
13
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vyhodnocovaný prevažne ako procesne neprípustný. Dôvodom je postoj judikatúry k nezákonnému
dôkazu ako k prostriedku, ktorý v spoločnosti podnecuje atmosféru podozrievavosti a nedôvery.
Tento postulát judikatúry je však zvrátený v prípade slabšej strany, ktorá
predstavuje prelomový faktor pri posudzovaní procesnej prípustnosti nezákonného dôkazu. Slabšou
stranou sa pritom v súlade s platnou legislatívou i judikatúrou rozumie spotrebiteľ, zamestnanec či
potenciálne diskriminovaný subjekt. Rovnako významnou je skutočnosť či predmetom nezákonného
dôkazu je zachytenie reprobovaného konania osoby dotknutej nezákonným dôkazom. Obe tieto
skutočnosti, ktorým sme v tomto článku vo vzájomnej súvislosti venovali našu pozornosť, totiž môžu
opodstatňovať analógiu konania osoby domáhajúcej sa práva z nezákonného dôkazu s konaním
v krajnej núdzi či s dovolenou svojpomocou. Dôsledkom takejto analógie je príklon judikatúry
k procesnému pripusteniu nezákonného dôkazu. De facto tak práve v týchto prípadoch býva
nezákonný dôkaz v rámci civilného procesu vyhodnocovaný ako procesne prípustný. Pochopiteľne
však to či súd nezákonný dôkaz pripustí, alebo nie, závisí v mnohom aj od ďalších faktorov
zohľadňovaných pri aplikácii testu proporcionality.
Nazdávame sa pritom, že prelomenie procesnej neprípustnosti nezákonného dôkazu
v prospech slabšej strany koreluje so sociálnou funkciou CSP. Ak je totiž možné v sporoch s ochranou
slabšej strany vykonať aj stranou nenavrhnutý dôkaz, nie je dôvod nekompenzovať objektívnu
nerovnosť určitých subjektov práva aj pri posudzovaní otázky procesnej prípustnosti nezákonného
dôkazu.
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AUTOR DE IURE ROVNÁ, DE FACTO SLABŠIA STRANA V
SPOROCH Z ON LINE POUŽITIA JEHO DIEL
Tatiana Mičudová
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: V zmysle čl. 6 Civilného sporového poriadku majú strany sporu v konaní rovné postavenie.
Rovnosť postavenia sa prejavuje v možnosti v rovnakej miere uplatňovať prostriedky procesného
útoku a prostriedky procesnej obrany. Výnimkou sú spory, kde je potrebné vyvažovať prirodzene
nerovnovážne postavenie strán sporu, tzv. spory s ochranou slabšej strany. Medzi spory s ochranou
slabšej strany de iure nepatria spory autorov súvisiace s on-line použitím ich diel, hoci de facto by
sme sem autora mohli zaradiť vzhľadom na problém unesenia dôkazného bremena zo strany autora
v konaní.
Kľúčové slová: autor, dielo, on-line použitie diela, spor, rovnaké postavenie, slabšia strana sporu,
Civilný sporový poriadok, Autorský zákon.
Abstract: In accordance to art. 6 of Code of Civil Litigation Procedure, litigants have the equal
positions in lawsuits. An equal position of the litigants is reflected by the possibility to apply the
procedural means of attack and defense. There are lawsuits, where it is necessary to balance naturally
imbalanced positions of the litigants, so called lawsuits with the protection of the weaker litigant.
Lawsuits related to on-line usage of the author’s works, do not de iure belong to lawsuits with the
protection of the weaker litigant, although de facto author´s lawsuits should belong there because of
author´s demanding situation of carrying of the burden of proof.
Key words: author, work, on-line usage of works, the equal litigant, weaker litigant in lawsuits, Code
of Civil Litigation Procedure, Copyright Act.
ROVNOSŤ SPOROVÝCH STRÁN
Zásada rovnosti občanov pred zákonom, ktorá je ustanovená v čl. 12 ods. 1 zákona
č. 460/1992 Zb. Ústavy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „Ústava“) sa
v civilnom sporovom konaní premieta do princípu rovnosti sporových strán upraveného v čl. 6 zákona
č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „Civilný
sporový poriadok“).
V procesnoprávnej rovine predstavuje princíp rovnosti sporových strán základný postulát,
podľa ktorého žiadna zo sporových strán (bez ohľadu na to, či ide o osobu fyzickú alebo právnickú)
nemá vo vzťahu k protistrane iné než rovnocenné postavenie.1
Zásada rovnosti sporových strán v civilnom sporovom procese sa prejavuje vytvorením
rovnakých procesných podmienok, ako aj rovnakého procesného postavenia strán, o právach
a povinnostiach ktorých rozhoduje v sporovom konaní súd.
Princíp rovnosti strán sa prejavuje ako tzv. rovnosť zbraní, ktorá vyžaduje, aby každá sporová
strana mala primeranú možnosť predložiť svoje návrhy, prostriedky procesného útoky aj procesnej
obrany za podmienok, ktoré nie sú podstatne nevýhodnejšie než podmienky, za ktorých touto
možnosťou disponuje druhá strana sporu. Každá zo strán má mať, v zmysle princípu rovnosti
sporových strán, možnosť v rovnakej miere realizovať svoje procesné oprávnenia.
Zachovanie rovnosti zbraní sa týka aj oprávnenia sporových strán navrhovať dôkazy. Možnosť
navrhovania dôkazov je spojená s princípom dôkazného bremena, ktorého úspešnosť sa v súdnom
spore viaže na schopnosť predložiť adekvátne dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. Výber
1

Števček, M., Ficová, S., Baricová, J., Mesiarkinová, S., Bajánková, J., Tomašovič, M., a kol. Civilný
sporový poriadok. Komentár. Praha: C. H. Beck, 2016, 44 s.
1

287

dôkazných prostriedkov je na vôli účastníka konania (pozn. autora – sporovej strany), no o tom, ktoré
z navrhnutých dôkazov budú vykonané a ktoré nie, rozhoduje súd podľa svojej voľnej úvahy. 2
Imanentnou súčasťou právno-ochranného inštrumentária je v demokratickej Európe 21.
storočia princíp ochrany tzv. slabšej strany.3 Podľa príslušných ustanovení Civilného sporového
poriadku zaraďujeme medzi spory s ochranou slabšej strany nasledovné spory:
a)
spotrebiteľské spory, kde slabšiu stranu v spore predstavuje spotrebiteľ,
b)
antidiskriminačné spory, kde kategóriu slabšej strany v spore reprezentuje
diskriminovaný,
c)
individuálne pracovnoprávne spory, kde je za slabšiu stranu sporu považovaný
zamestnanec.
Vzhľadom na to, že subjekty vymenované vyššie, sú v rámci sporu v určitej nevýhode, je
potrebné túto nevýhodu vyvážiť.
Nové technológie prinášajú rôzne možnosti sprístupňovania autorských diel v digitálnom
prostredí na internete. V rámci internetu je ťažké rozlíšiť, ktoré autorské diela sú sprístupňované so
súhlasom ich autorov, či iných nositeľov práv (napr. dedič, nadobúdateľ výhradnej licencie) a ktoré sa
internetom šíria protiprávne.
Pre autora je takmer nemožné zistiť, kde všade vo svete dochádza k protiprávnemu šíreniu
jeho diel, zistiť identitu porušovateľa, ako aj rozsah ujmy, ktorá mu vznikne, nieto ešte všetky tieto
skutočnosti preukázať v súdnom konaní. Práve vzhľadom na uvedené sa domnievam, že hoci autora
(prípadne aj iných nositeľov autorských práv) de iure nezaraďujeme medzi subjekty, ktoré predstavujú
slabšiu stranu procesného vzťahu, jeho pozícia de facto slabšiu stranu v spore predstavuje, resp.
môže predstavovať.
AUTOR A ĎALŠÍ NOSITELIA PRÁV K DIELU
V rámci autorského práva rozdeľujeme subjekty na pôvodné a odvodené, a to v závislosti
od vzniku a rozsahu nadobudnutých autorských práv.
2

1.
Pôvodný subjekt autorských práv
Pôvodným subjektom autorských práv je vždy autor. V súlade s § 13 ods. 1 zákona č. 185/2015
Z. z. Autorského zákona v znení neskorších predpisov (ďalej len „Autorský zákon“) je autorom fyzická
osoba, ktorá dielo vytvorila. Autorom diela je fyzická osoba (v prípade spoluautorského diela každá
fyzická osoba) schopná tvorivej činnosti. Autorstvo k dielu nemôže vzniknúť na základe výkonu inej
než tvorivej činnosti, tzn. ani činnosti organizačnej, technickej, odbornej, rutinnej, mechanickej,
automatickej a pod., pretože so vznikom diela funkčne, časovo či organizačne súvisí alebo je pre
vznik diela nepostrádateľná či celkovo záslužná.4
Autorom je tiež spracovateľ diela, alebo aj prekladateľ. Spracovaním diela totiž vzniká nové
dielo, za predpokladu, že spĺňa podmienky podľa § 3 ods. 1 Autorského zákona. V súlade
s ustanovením § 8 Autorského zákona je spracovaním diela jeho adaptácia, preklad alebo iná úprava
diela. Pritom práva autora k pôvodnému dielu, ktoré bolo predmetom spracovania, zostávajú
zachované.
Autorom nikdy nemôže byť právnická osoba, pretože tá nedisponuje schopnosťou tvorivej
činnosti.
Vzhľadom k zákonnému zákazu scudzenia autorských práv inter vivos ustanovenom v § 20
ods. 2 Autorského zákona je autor subjektom osobnostných aj majetkových autorských práv po celý
svoj život. Podľa cit. ustanovenia platí, že majetkové práva sú neprevoditeľné, nemožno sa ich vzdať
a nemožno ich postihnúť exekúciou. Iné osoby môžu byť len nadobúdateľmi oprávnení k výkonu
výlučného majetkového autorského práva dielo použiť (licencia). Prevod majetkových autorských práv
je možný pre prípad smrti, nakoľko sú tieto práva predmetom dedičstva.

Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, zo dňa 26.1.2011, sp. zn. 6 Cdo 259/2010.
Števček, M., Ficová, S., Baricová, J., Mesiarkinová, S., Bajánková, J., Tomašovič, M., a kol. Civilný
sporový poriadok. Komentár. Praha: C. H. Beck, 2016, 45 s.
4 Telec, I., Tůma, P. Autorský zákon. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007, 92 s.
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2.
Odvodené subjekty autorských práv
Odvodeným subjektom autorských práv môže byť okrem fyzickej osoby aj právnická osoba.
Odvodený subjekt odvodzuje svoje práva od autora ako pôvodného subjektu (napr. dedič,
zamestnávateľ, organizácia kolektívnej správy práv a pod.).
a)
Dedič
Výhradné majetkové práva sú predmetom dedičstva podľa ustanovenia § 20 ods. 3 Autorského
zákona. V súlade s ustanovením § 18 ods. 3 Autorského zákona výhradné osobnostné práva smrťou
autora zanikajú. Dedičom majetkových práv pritom môže byť tak ako fyzická osoba (pri dedení zo
zákona alebo zo závetu), aj právnická osoba (len pri dedení zo závetu). Ak uplynie doba trvania
majetkových práv, ak autor nemá dedičov, alebo ak dedičia odmietnu dedičstvo prijať, tak sa dielo
stáva voľným.
Vráťme sa k piesni Čerešne, ktorej autormi piesne sú Jaro Filip (skladba) a Milan Lasica (text).
Autorské majetkové práva Jara Filipa, ktorý zomrel v roku 2000, vykonáva jeho dedič, to znamená,
že súhlas na použitie tejto piesne udeľuje dedič Jara Filipa a Milan Lasica.
b)
Zamestnávatelia
Sem patria zamestnávatelia vo vzťahu k zamestnaneckým dielam, ale aj iné subjekty, ktoré sa
na účely § 90 Autorského zákona považujú za zamestnávateľov (napr. užívateľský zamestnávateľ).
Podľa ust. 7 ods. 1 Zákonníka práce je zamestnávateľom právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá
zamestnáva aspoň jednu fyzickú osobu v pracovnoprávnom vzťahu, a ak to ustanovuje osobitný
predpis, aj v obdobných pracovných vzťahoch. Pojmovými znakmi zamestnaneckého diela sú:
existencia pracovnoprávneho, obdobného vzťahu medzi autorom a zamestnávateľom,
prípadne iný vzťah definovaný v ustanovení § 90 ods. 2 alebo ods. 3 Autorského zákona,
existencia (vytvorenie) diela,
vytvorenie diela autorom za účelom splnenia povinností vyplývajúcich z tohto právneho
vzťahu.
Pojem „pracovnoprávny vzťah“ je pojmom širším než „pracovný pomer“ a zahŕňa v sebe aj
právny vzťah založený dohodou o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohodou
o pracovnej činnosti, dohodou o vykonaní práce a dohodou o brigádnickej práci študentov). Avšak
uzatváranie dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v súvislosti so vznikom
autorských diel vylučuje § 223 ods. 4 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších
predpisov. Autorský zákon dispozitívne zveruje zamestnávateľovi výkon všetkých autorských
majetkových práv k zamestnaneckému dielu. Zamestnávateľ je (ak sa nedohodne so zamestnancom
inak) zo zákona oprávnený vykonávať majetkové práva k autorskému dielu, a to vo svojom mene a
na svoj účet.
c)
Nadobúdateľ výhradnej licencie
Podľa ustanovenia § 13 ods. 4 Autorského zákona sa stanovenia tohto zákona o autorovi sa
ustanovenia tohto zákona vzťahujú aj na osobu, ktorá je nadobúdateľom výhradnej licencie podľa
§ 70 ods. 2 v rozsahu nadobudnutej výhradnej licencie.
Vyššie uvedené subjekty môžeme (s ohľadom na § 13 ods. 4 Autorského zákona) označiť ako
nositeľov práv.
d)
Organizácia kolektívnej správy práv
Za účelom zjednodušenia prístupu k používaniu diel existujú u nás, ale aj vo svete tzv.
organizácie kolektívnej správy práv. Tie zastupujú nielen autorov, ale aj výkonných umelcov, či iných
nositeľov práv a uľahčujú prístup k legálnemu používaniu diel mnohým používateľom. Kolektívnu
správu práv vykonávajú v súčasnosti na Slovensku nasledovné organizácie kolektívnej správy:
SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov, výrobcov zvukových a zvukovoobrazových záznamov – zastupuje práva výkonných umelcov a výrobcov zvukových a
zvukovo-obrazových záznamov,
OZIS, ochranné združenie interpretov Slovenska, ktorý zastupuje práva výkonných umelcov,

289

SAPA - Slovenská asociácia producentov v audiovízii, ktorá zastupuje práva výrobcov
audiovizuálnych diel,
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam (SOZA) – zastupujúci práva
autorov hudby, textu a hudobných vydavateľov,
LITA, autorská spoločnosť, ktorá zastupuje práva spisovateľov, scenáristov, režisérov,
animátorov, choreografov, prekladateľov, autorov výtvarných diel a fotografie, architektov a
autorov diel úžitkového umenia.
Ako je z vyššie uvedeného zrejmé, autorské organizácie kolektívnej správy práv sú len dve,
a to LITA a SOZA. Ostatné organizácie kolektívnej správy práv zastupujú subjekty práv súvisiacich
s autorským právom. Tieto organizácie majú formu občianskych združení, nie sú to subjekty zriadené
štátom, ani zákonom.
-

AUTORSKÉ DIELO A DRUHY AUTORSKÝCH DIEL
Nie každé dielo však môže byť chránené ustanoveniami Autorského zákona, pretože nie každý
výtvor ľudskej činnosti musí byť dielom.5
Podľa ust. § 3 ods. 1 Autorského zákona je predmetom autorského práva dielo z oblasti
literatúry, umenia alebo vedy, ktoré je jedinečným výsledkom tvorivej duševnej činnosti autora
vnímateľným zmyslami, bez ohľadu na jeho podobu, obsah, kvalitu, účel, formu jeho vyjadrenia alebo
mieru jeho dokončenia.
Podľa ust. § 3 ods. 2 Autorského zákona je dielom literárne dielo, slovesné dielo, divadelné
dielo, hudobné dielo, audiovizuálne dielo, dielo výtvarného umenia, architektonické dielo, dielo
úžitkového umenia, kartografické dielo1) alebo iný druh umeleckého diela alebo vedeckého diela, ak
spĺňa podmienky podľa odseku 1, t. z. ak spĺňa nasledovné podmienky:
musí ísť o dielo z oblasti literatúry, umenia alebo vedy, (musí mať literárny, umelecký alebo
vedecký charakter),
musí byť jedinečným výsledkom tvorivej duševnej činnosti autora, (pôjde o činnosť, ktorá je
jedinečná pre konkrétneho autora, nemôže ísť o činnosť mechanickú),
musí byť vnímateľné zmyslami, bez ohľadu na jeho podobu, obsah, kvalitu, účel, formu jeho
vyjadrenia alebo mieru jeho dokončenia (vyjadrenie diel v podobe, ktorá je vnímateľná
ľudskými zmyslami).
3

Ustanovenie § 3 ods. 1 Autorského zákona obsahuje generálnu definíciu autorského diela,
ktorá je následne v odseku 2 pojatá do demonštratívneho výpočtu diel. Niektoré z týchto diel Autorský
zákon ďalej definuje, iné nie. Autorský zákon napr. definuje pojem fotografické dielo (§ 3 ods. 5
Autorského zákona), divadelné dielo (§ 3 ods. 3 Autorského zákona), audiovizuálne dielo (§ 82 ods.
1 Autorského zákona) alebo počítačový program (§ 87 ods. 1 Autorského zákona).
Hoci Autorský zákon narába s pojmami iných diel, nedefinuje ich. Tak je to napr. v prípade
pojmu hudobného diela, slovesného diela.
V prípade slovesného diela je základným prostriedkom pre jeho vyjadrenie slovo a to tak
písané (napr. poviedky, romány, básne) ako aj hovorené (napr. prejavy, prednášky). Nie je pritom
podstatné, či je zachytené na hmotnom substráte alebo vyjadrené v efemérnej podobe. Slovom
možno vyjadriť všetky formy diela, t.j. literárne, vedecké aj umelecké.6
Hudobné dielo odborná literatúra definuje ako dielo vyjadrené výrazovými prostriedkami
hudby, t.j. spojením a sledom tónov určovaným pravidlami hudobného umenia. Môže byť buď
samostatným dielom bez textu alebo spojené s literárnym dielo – textom.7

VOJČÍK, P., MIŠČÍKOVÁ, R. Základy práva duševného vlastníctva. 1. vyd. Košice: TYPOPRESS
Košice, 2004, 66 s.
6 VOJČÍK, P., MIŠČÍKOVÁ, R. Základy práva duševného vlastníctva. 1. vyd. Košice: TYPOPRESS
Košice, 2004, 68 s.
7 VOJČÍK, P., MIŠČÍKOVÁ, R. Základy práva duševného vlastníctva. 1. vyd. Košice: TYPOPRESS
Košice, 2004, 68 s.
5
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POUŽITIE AUTORSKÉHO DIELA NA INTERNETE (ON-LINE)
Autor má výhradné osobnostné práva a výhradné majetkové práva. Dôvodom tohto delenia je
odlišná povaha týchto práv a odlišná právna úprava.
Autorský zákon obsahuje uzavretý taxatívny výpočet osobnostných práv autora, a to
v ustanovení § 18 ods. 2. Predmetné ustanovenie Autorského zákona poskytuje ochranu
nasledovným výhradným osobnostným právam autora:
právo rozhodnúť o zverejnení diela,
právo nárokovať si autorstvo (právo byť označený ako autor, právo na rozhodnutie o spôsobe
označenia autorstva),
právo na nedotknuteľnosť diela.
4

Autorský zákon v § 19 ods. 1 ustanovuje, že autor má právo použiť svoje dielo a právo udeliť
súhlas na použitie svojho diela. Pojem použitie diela je definovaný prostredníctvom demonštratívneho
výpočtu jednotlivých spôsobov použitia v ustanovení § 19 ods. 4 Autorského zákona. Použitím diela
je, v zmysle cit. ustanovenia, najmä
a)
spracovanie diela,
b)
spojenie diela s iným dielom,
c)
zaradenie diela do databázy podľa § 131,
d)
vyhotovenie rozmnoženiny diela,
e)
verejné rozširovanie originálu diela alebo rozmnoženiny diela
1. prevodom vlastníckeho práva,
2. vypožičaním,
3. nájmom,
f)
uvedenie diela na verejnosti
1. verejným vystavením originálu diela alebo rozmnoženiny diela,
2. verejným vykonaním diela,
3. verejným prenosom diela.
Obsahom práva použiť dielo je nielen právo autora použiť svoje dielo, ale aj právo autora (či
nositeľa práv) udeliť licenciu (súhlas s použitím) diela inej osobe. Súhlas autora (príp. iného nositeľa
práv) je potrebný aj pri použití jeho diela v on-line prostredí, t.j. na internete (či už pri rozmnožovaní
diela na internete, jeho sprístupňovaní verejnosti, či ďalších spôsoboch použitia ako sú
napr. streaming, webcasting a pod.).
AUTOR AKO SLABŠIA STRANA SPORU
V súčasnosti sú v prostredí internetu etablované služby, ktoré sprístupňujú autorské diela
(napr. hudobné diela, audiovizuálne diela, literárne diela v elektronickej podobe) legálne (napr.
iTunes, Spotify, Deezer, MusicJet), nakoľko majú uzatvorené príslušné licenčné zmluvy s nositeľmi
práv alebo s organizáciami kolektívnej správy práv. Na druhej strane sieť internet ponúka aj také
služby, kde šíritelia autorsky chránených diel ignorujú svoje povinnosti vyplývajúce z predpisov
autorského práva. Spravidla ide o také služby, ktoré nelegálne poskytujú chránené diela (napr.
Uloz.to, Hellshare) alebo ide o služby, ktoré umožňujú zdieľať chránené diela medzi používateľmi
prostredníctvom sietí (napr. YouTube, Facebook). Používanie autorsky chránených diel zvyšuje
atraktivitu služieb, ktoré ich poskytujú, a to nezávisle na tom, či sú tieto diela používateľom
poskytované legálnou cestou alebo nie. Nelegálne poskytovanie chránených diel má za následok
generovanie strát legálnym poskytovateľom diel, ale aj jednotlivým nositeľom práv (napr. autori,
dedičia, vydavatelia).
Pri sprístupňovaní diel na internete je najčastejším problémom hranica medzi priamou
zodpovednosťou za vlastný obsah a nepriamou zodpovednosťou za cudzí obsah. Ide o dôsledok
vágnej právnej úpravy zodpovednosti poskytovateľov on-line služieb. V rámci Európskej únie je táto
úprava obsiahnutá v smernici EÚ 2000/31/ES o určitých právnych aspektoch služieb informačnej
spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode (smernica o elektronickom obchode)
a v slovenskej legislatíve je implementovaná do zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a
o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany
spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení
5
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neskorších predpisov. Sprostredkovatelia on-line obsahu môžu v zmysle spomínanej legislatívy
využiť tzv. bezpečný prístav, ktorý je však v značnej miere zneužívaný. Zneužívanie spočíva v tom,
že mnohí poskytovatelia on-line služieb, kde dochádza k sprístupňovaniu autorských diel tvrdia, že
sú len technickým sprostredkovateľom, a preto nemôžu niesť zodpovednosť za obsah poskytnutý
jednotlivcami. Riešenie by mohlo priniesť precizovanie právnej úpravy, a to spresnenie inštitútu
bezpečného prístavu pre oblasť autorských práv.
Pre autora (či iného nositeľa práv) je problematické monitorovať použitie jeho diel v on-line
prostredí. Je takmer nemysliteľné, aby autor (či iný nositeľ práv) vedel nielen zmonitorovať všetky
použitia jeho diel v on-line prostredí, ale vedel aj zadovážiť dôkazy takéhoto použitia. Nemožnosť
zadovážiť dôkazy pritom súvisí s možnosťou unesenia dôkazného bremena v spore. Problémom je aj
identifikácia porušovateľa autorských práv (neoprávneného používateľa autorských diel), najmä
v prípadoch, kde je nejasná hranica medzi priamou zodpovednosťou za vlastný obsah a nepriamou
zodpovednosťou za cudzí obsah, prípadne, kde je držiteľom domény a prevádzkovateľom webového
sídla iná osoba. Pre autora je zároveň náročné určiť, resp. vyčísliť ujmu, ktorá mu v dôsledku
neoprávneného použitia diela (diel) vznikla.
Istú formu ochrany autorských práv poskytujú autorom, či iným nositeľom práv organizácie
kolektívnej správy práv. Organizácie kolektívnej správy práv nie sú len inkasným strediskom
vyberajúcim odmeny na základe vydaných licencií, či iných plnení pre nositeľov práv, ale svojou
činnosťou reálne prispievajú k ochrane autorských práv. Vo svojom mene na účet nositeľov práv
uplatňujú právne prostriedky s cieľom uspokojenia autorskoprávnych nárokov týchto subjektov
vyplývajúcich z platnej legislatívy. Spravidla ide o žaloby na vydanie bezdôvodného obohatenia (ak
používateľ nemal uzatvorenú licenčnú zmluvu), žaloby na zaplatenie (ohľadne používateľov, ktorí
získali súhlas na použitie diel, avšak nezaplatili odmenu), alebo konania o určenie obsahu zmlúv
podľa § 165 ods. 8 Autorského zákona. Všetky tieto konania majú určité úskalia pri preukazovaní
použitia diel používateľom, nositeľov ich práv, preukázanie výšky žalovanej sumy a iné. Vzhľadom na
spoluprácu so zahraničnými organizáciami kolektívnej správy práv, ktorá sa uskutočňuje na základe
tzv. recipročných zmlúv, je však ochrana autorskoprávnych nárokov účinnejšia než v prípadoch, ak
autor nie je zastupovaný takouto organizáciou. Navyše organizácie kolektívnej správy práv majú
lepšie možnosti vyjednávania autorských odmien s veľkými používateľmi než v prípadoch, ak rokuje
každý autor sám za seba.
Podľa § 90 ods. 1 Civilného sporového poriadku musí byť strana zastúpená advokátom
v sporoch súvisiacich s ochranou práva duševného vlastníctva, kam zaraďujeme aj tzv.
autorskoprávne spory. Uvedené neplatí, ak je
a)
stranou fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa,
b)
stranou právnická osoba a jej zamestnanec alebo člen, ktorý za ňu koná, má vysokoškolské
právnické vzdelanie druhého stupňa.
Povinné zastúpenie sa vzťahuje na osobitné druhy sporov, pri ktorých všeobecná
hmotnoprávna aj procesnoprávna náročnosť odôvodňuje požiadavku na obligatórne profesionálne
zastúpenie.8 Povinné zastúpenie strany sporu je procesnou podmienkou, ak nejde o niektorú
z výnimiek podľa ustanovenia § 90 ods. 1 písm. a) alebo b) Civilného sporového poriadku. Je pritom
nepochybné, že matéria autorskoprávneho sporu je veľmi komplikovaná na to, aby autor (ktorý nemá
právnické vzdelanie) vedel účinne a správne použiť prostriedky procesného útoky, či obrany
a dôkladne poznal aj hmotné právo. Odborná kvalifikácia advokáta vytvára vhodný predpoklad na
vecnú a účelnú právnu argumentáciu strán prostredníctvom ich zástupcov, smerujúcu k efektívnemu
prejednaniu a rozhodnutiu veci bez zbytočných prieťahov.9
Inštitút povinného zastúpenia ustanovený v § 90 Civilného sporového poriadku v porovnaní so
zákonom č. 99/1963 Zb. Občianskym súdnym poriadkom v znení neskorších predpisov (ďalej len
„OSP“) zvyšuje právnu ochranu autorov.

Števček, M., Ficová, S., Baricová, J., Mesiarkinová, S., Bajánková, J., Tomašovič, M., a kol. Civilný
sporový poriadok. Komentár. Praha: C. H. Beck, 2016, 306 s.
9 Števček, M., Ficová, S., Baricová, J., Mesiarkinová, S., Bajánková, J., Tomašovič, M., a kol. Civilný
sporový poriadok. Komentár. Praha: C. H. Beck, 2016, 307 s.
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Problémom novej procesnoprávnej úpravy je nedostatok judikatúry v tejto oblasti a aplikačné
problémy s novou úpravou. V praxi vyvstávajú otázky, ktoré spory možno zaradiť medzi spory
súvisiace s ochranou duševného vlastníctva, kam zaraďujeme aj autorskoprávne spory.
Ak niektorá strana sporu nie je zastúpená v zmysle § 90 Civilného sporového poriadku, je súd
povinný vyzvať nezastúpenú stranu, aby si v primeranej lehote našla advokáta. Ak si strana ani na
výzvu súdu nezvolí advokáta v lehote, ktorú jej na to poskytol súd, na úkony nezastúpenej strany sa
nebude prihliadať.
Problém nastáva, ak súd (napr. z dôvodu, že opomenie, že ide o spor súvisiaci s ochranou
duševného vlastníctva) nevyzve stranu sporu, aby si ustanovila advokáta. V takom prípade je konanie
zaťažené vadou, nakoľko nie sú splnené procesné podmienky, čo je dôvodom na podanie odvolania
podľa ustanovenia § 365 ods. 1 písm. a) Civilného sporového poriadku. Taký postup súdu, kde súd
opomenie svoju povinnosť vyzvať stranu sporu, aby si zvolila advokáta, môže viesť aj k podaniu
odvolania z dôvodu ustanoveného v § 365 ods. 1 písm. b) Civilného sporového poriadku, čiže dôvodu
spočívajúcom v nesprávnom procesnom postupe, ktorým bolo stane znemožnené, aby uskutočňovala
jej patriace procesné práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces.
Porušenie tohto práva môže totiž viesť k porušeniu zásady rovnosti zbraní a tým k porušeniu zásady
rovnosti. Autor sa tak v dôsledku chyby súdu de facto dostáva do slabšieho postavenia (najmä ak
druhá strana je zastúpená advokátom), hoci z predpisu je zjavné, že autor nepatrí medzi slabšie
strany sporu.
Uvedenú situáciu je možné v praxi riešiť skvalitňovaním vzdelávania sudcov, advokátov,
nakoľko procesnoprávnu úpravu, v súvislosti so spormi súvisiacimi s ochranou duševného
vlastníctva (vrátane autorskoprávnych sporov), považujem za dostatočnú.
ZÁVER A NÁVRHY DE LEGE FERENDA
S prihliadnutím na vyššie uvedené, je možné dospieť k záveru, že zlepšovanie postavenia
autorov, či iných nositeľov práv by malo byť zamerané skôr na úpravy hmotnoprávnych predpisov.
Porušovanie autorských práv súvisí najmä so zneužívaním tzv. bezpečného prístavu a spočíva v tom,
že mnohí poskytovatelia on-line služieb, kde dochádza k sprístupňovaniu autorských diel tvrdia, že
sú len technickým sprostredkovateľom, a preto nemôžu niesť zodpovednosť za obsah poskytnutý
jednotlivcami.
Riešením je precizovanie právnej úpravy, konkrétne spresnenie inštitútu bezpečného prístavu
pre oblasť autorských práv. Napr. Smernica 2001/29/ES Európskeho parlamentu a Rady z 22. mája
2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej
spoločnosti by mala byť doplnená o pravidlo, že na on-line platformy, ktoré sa podieľajú na verejnom
šírení autorsky chráneného obsahu, nemožno aplikovať inštitút bezpečného prístavu podľa smernice
EÚ 2000/31/ES o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu,
najmä o elektronickom obchode (smernica o elektronickom obchode).
6
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DOKTRÍNA REBUS SIC STANTIBUS AKO PROSTRIEDOK NA
OCHRANU VÝKONNÝCH UMELCOV
Barbora Grambličková, Mária Patakyová
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Doktrína Rebus Sic Stantibus predstavuje výnimku z jedného zo základných princípov
civilného práva Pacta Sunt Servanda vyžadujúceho všeobecné dodržiavanie zmlúv. V zásade je
možné konštatovať, že sa táto výnimka aplikuje na prípady vis major. Je potrebné zamyslieť sa nad
tým, či by mohla byť táto výnimka využitá napríklad v prípade porušenia ľudskej dôstojnosti. Obzvlášť
náchylnou skupinou sa v tomto smere javia výkonní umelci, nakoľko závažný zásah do ich ľudskej
dôstojnosti by im mohol, aspoň teoreticky, zabrániť vo výkone ich umeleckej činnosti. V záujme
skúmania vyššie uvedených otázok, predkladaný príspevok stručne prezentuje doktrínu Rebus Sic
Stantibus a odôvodňuje jej aplikovateľnosť na výkonných umelcov. V neposlednom rade príspevok
okrem teoretických úvah prezentuje vybraný prípad, v ktorom by doktrína mohla za určitých okolností
byť využitá aj v praxi.
Kľúčové slová: Rebus Sic Stantibus, ľudská dôstojnosť, výkonný umelci.
Abstract: Doctrine Rebus Sic Stantibus is an exception to one of the core principles of civil law Pacta
Sunt Servanda, which requires general observation of contracts. Although the exception is usually
applied to the Force Majeure situations, it is worth considering whether the exception might be used
in a situation of human dignity infringement. The group of performing artists may be endangered in
particular, since a severe infringement of their human dignity may, at least in theory, impede the artistic
performances. In order to clarify the above stipulated issues, the paper briefly presents the doctrine
Rebus Sic Stantibus and it substantiates the applicability of the doctrine to the performing artists. Last
but not least, the paper presents a chosen case in which the doctrine might be used in practice under
certain circumstances.
Key words: Rebus Sic Stantibus, human dignity, performing artist.
ÚVOD
Výkonný umelci predstavujú zvláštnu skupinu osôb z dôvodu spojenia ich zárobkovej činnosti
s umeleckou činnosťou. Existuje predpoklad, že môžu byť prirodzene náchylnejší stať sa predmetom
zneužitia práva z dôvodu ich umeleckého a nie praktického založenia. Navyše, objekt ich zmluvných
záväzkov spočíva v osobnom plnení výkonných umelcov, ktoré predpokladá istú fyzickú a duševnú
dispozíciu. Čo v prípade, ak niečo intenzívne zasiahne do tejto ich dispozície takým spôsobom, že im
to znemožní následné plnenie ich vopred dohodnutých záväzkov? Môžu použiť na svoju ochranu
doktrínu rebus sic stantibus? V prípade prekážok typu vis major by mohla byť odpoveď na túto otázku
triviálna. Je však možné doktrínu rebus sic stantibus využiť aj v prípade, ak by došlo k narušeniu ich
ľudskej dôstojnosti?
Predkladaný príspevok sa venuje doktríne rebus sic stantibus v slovenskom práve. Úvodom
skúma historicko-filozofické súvislosti vzniku tejto doktríny ako výnimky z princípu pacta sunt
servanda. Následne sa pozornosť presúva priamo na slovenský právny poriadok, pričom vzhľadom
na duálnu úpravu zmluvného práva sa venuje občianskemu a doplnkovo aj obchodnému právu.
Pozornosť sa sústreďuje najmä na možnosť aplikovať ustanovenia o nemožnosti plnenia na prípad
subjektívnej nemožnosti plnenia pri osobných záväzkoch, konkrétne výkonných umelcov. Následne
je prezentovaný známy a stále prebiehajúci spor speváčky Keshy s jej producentom. Nakoľko sa
prípad sa riadi právom Spojených štátov amerických, preto nebude rozoberaný z právneho hľadiska.
Z faktického hľadiska je analyzovaný iba do miery, do akej to umožňujú verejne dostupné zdroje.
Tento príspevok žiadnym spôsobom nechce hodnotiť právny spor prebiehajúci medzi stranami, prípad
slúži výlučne na demonštráciu skutočnosti, že existujú prípady, v ktorých výkonný umelec
argumentuje nemožnosť ďalej plniť svoje zmluvné záväzky so svojím producentom v podstate
z dôvodu porušenia jeho ľudskej dôstojnosti.
1
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Pre účely tohto príspevku sme vytvorili hypotetický prípad, na ktorý sme aplikovali ustanovenia
o nemožnosti plnenia teoreticky rozobraté na začiatku príspevku. Je potrebné zdôrazniť, že
hypotetický prípad by mohol byť riešený aj pomocou iných právnych inštitútov ako dodatočnej
nemožnosti plnenia, napríklad by pripadal do úvahy prvý odsek § 3 Občianskeho zákonníka.
Príspevok sa však úmyselne limituje na možné riešenie prostredníctvom doktríny rebus sic stantibus.
Záver poskytuje zhrnutie poznatkov a odpoveď na otázku, či je za určitých okolností možné
aplikovať ustanovenia o dodatočnej nemožnosti plnenia na výkonných umelcov, a síce v prípade, ak
došlo k porušeniu ich ľudskej dôstojnosti.
DOKTRÍNA REBUS SIC STANTIBUS
Doktrína rebus sic stantibus nie je charakteristikou novodobého právneho poriadku. Už
dávnejšie sa vyskytla potreba limitovať absolútne účinky princípu pacta sunt servanda vyžadujúceho
dodržiavanie dohodnutých zmlúv. Nasledujúca časť sa bližšie pozrie na jej historicko-filozofický
pôvod, ako aj jej súčasnú podobu v slovenskom občianskom práve.
2

2.1

Rebus sic stantibus vs. pacta sunt servanda
Niektoré podoby princípu pacta sunt servanda boli rozpoznané už v starých náboženstvách,
nakoľko bohovia boli „garantmi“ zmluvy. V Biblii a Koráne je tiež obsiahnutý príkaz dodržiavať
dohodnuté záväzky.1 Rozpoznanie samotného princípu pacta sunt servanda sa viaže na rímske
právo, pričom ide o základný princíp prevyšujúci mnohé iné princípy, a to z dôvodu stability, ktorú
prinášal do vzťahov medzi osobami.2 I keď v časoch starovekého Ríma iba formálne uzatvorené
zmluvy boli platnými, princíp pacta sunt servanda sa preniesol aj do dnešného právneho poriadku,
v ktorom prevláda liberálny pohľad na vznik zmlúv.
Pri uzatváraní zmlúv hrá dôležitú úlohu vyjednávanie, ktoré je podmienené predvídateľnosťou
budúcich udalostí, obzvlášť s ohľadom na alokáciu rizika.3 Ekonomické zdôvodnenia a istá prirodzená
spravodlivosť volajú po tom, aby zmluva po tom, čo splnila požiadavky predpísané právom pre jej
vznik, mala na strany zmluvy podobné účinky ako objektívne právo.4 Avšak, nie je možné toto tradičné
ponímanie trvácnosti podmienok zmluvy zmeniť v prípade, ak sa vyskytne nejaká nepredvídaná
udalosť vedúca k radikálnej zmene podmienok? Mal by princíp pacta sunt servanda zostať tým, čo
preváži za každých okolností?
Prirodzene, pacta sunt servanda nie je absolútny princíp. Jeho obmedzenie prostredníctvom
doktríny rebus sic stantibus je pre správne fungovanie spoločenských vzťahov rovnako dôležité ako
princíp samotný.
Doktrína rebus sic stantibus zohrávala marginálnu úlohu v rímskom práve,5 a to napriek
latinskému zneniu samotnej doktríny. V 13. storočí glosátor Baldus vyvodil z jedného fragmentu
Digest (D. 12,4,8) zánik záväzku z dôsledku následnej zmeny pomerov. Bol toho názoru, že rebus sic
stntibus je nepísaným dodatkom každej zmluvy.6 Tomáš Akvinský vo svojej Summe Teologickej tvrdil,
že princíp pacta sunt servanda je podmienený zachovaním podmienok, za ktorých bola zmluva
uzatvorená,7 pričom túto myšlienku údajne založil na prácach Seneca a Cicera.8 Z toho je možné
vyvodiť záver, že doktrína bola rozpoznaná už pred stredovekom. Každopádne, v neskorom

MARJÁK, D. Klauzula Rebus Sic Stantibus, s. 342-3.
MAZACCANO, P. J. Force Majeure, Impossibility, Frustration & the Like: Excuses for NonPerformance, the Historical Origins and Development of an Autonomous Commercial Norm in the
CISG, s. 6.
3 PARK, W. W. Gaps and Changed circumstances in Energy contracts: The Devil in the Detail, s.
90.
4 MARJÁK, D. Klauzula Rebus Sic Stantibus, s. 342.
5 REBRO, K., BLAHO, P. Rímske právo, s. 346.
6 FEKETE, I. Občiansky zákonník, veľký komentár, 3. zväzok, s. 807.
7 Prirodzene, toto platí v prípade, ak nejde o jednorazové zmluvy.
8 MAZACCANO, P. J. Force Majeure, Impossibility, Frustration & the Like: Excuses for NonPerformance, the Historical Origins and Development of an Autonomous Commercial Norm in the
CISG, s. 8.
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stredoveku a začiatkom novoveku dostáva pozitívno-právnu podobu, najprv v kanonickom práve od
14.storočia, neskôr v civilnom zmluvnom práve od začiatku 16.storočia.9
Bez ohľadu na dobu, v ktorej sa doktrína aplikuje, je potrebné pamätať na to, že je nevyhnutné
v každom prípade strážiť citlivú rovnováhu medzi princípom pacta sunt servanda a výnimkou z neho,
doktrínou rebus sic stantibus.10 Ich aplikácia musí byť v súlade so zdravým rozumom.11
Rebus sic stantibus v občianskom práve SR
Doktrína rebus sic stantibus je bežne prítomná v zmluvnom práve moderných štátov. Výnimkou
nie je ani Slovenská republika, ktorá túto doktrínu upravuje v obidvoch svojich civilných kódexoch.
Nemožnosť plniť je spôsob ukončenia záväzku rozpoznaný v § 575 a nasl. Občianskeho zákonníka12.
Vzhľadom na tému tohto príspevku je potrebné sa obzvlášť zamerať na subjektívnu nemožnosť plniť
a jej prípustnosť podľa slovenského právneho poriadku.
§ 575 (1) Občianskeho zákonníka stanovuje, že: „[a]k sa plnenie stane nemožným, povinnosť
dlžníka plniť zanikne.“ Predmetné ustanovenie stanovuje účinky nemožnosti plnenia spočívajúce
v tom, že povinnosť dlžníka plniť zanikne. Rovnako je možné vyvodiť, že pôjde o dodatočnú, následnú
nemožnosť plnenia, t.j. až po vzniku samotného záväzku.13 Avšak, ustanovenie nijako nevymedzuje,
či môže byť nemožnosť plnenia stanovená iba objektívnym, alebo aj subjektívnym dôvodom. Vo
všeobecnosti Občiansky zákonník neposkytuje veľa kritérií, podľa ktorých by sa mohla posudzovať
nemožnosť, ktorej následkom by bol zánik povinnosti dlžníka plniť. § 575 (2) Občianskeho zákonníka
vymedzuje, v ktorých prípadoch o nemožnosť nepôjde, a síce: „plnenie nie je nemožné, najmä ak ho
možno uskutočniť aj za sťažených podmienok, s väčšími nákladmi alebo až po dojednanom čase.“
Subjektívne dôvody ako také vymenované nie sú a nedá sa ani povedať, že by boli podobné
niektorým vymenovaným dôvodom. Z toho vyplýva, že nemožnosť plnenia zo subjektívnych dôvodov
nie je a priori vylúčená.
Napriek tomu sa právna doktrína vyjadruje vo vzťahu k subjektívnej nemožnosti nepriaznivo.
K. Kirstová14 uvádza, že musí ísť zásadne o objektívnu nemožnosť plnenia v takom zmysle, že
plnenie je všeobecne nemožné pre akéhokoľvek dlžníka. Nestačí nemožnosť subjektívna, napríklad
z dôvodu insolventnosti dlžníka. Aj keď sa stotožňujeme s tým, že nemožnosť musí spĺňať isté kvality
a skutočnosť, že si osoba vzala viac pôžičiek, než je schopná splácať, nebude spĺňať definíciu
nemožnosti. Na druhej strane, domnievame sa, že v prípade osobných plnení môže nemožnosť
spočívať aj v subjektívnych dôvodoch. Napríklad pokiaľ maliar príde o ruky a z tohto dôvodu nemôže
namaľovať obraz, nie je spor o to, že sa jedná o subjektívnu nemožnosť splnenia. Iný maliar by obraz
namaľovať vedel. Napriek tomu je dôvodné tvrdiť, že pre daného maliara je táto nemožnosť skutočná
a mala by sa na ňu aplikovať výnimka z princípu pacta sunt servanda podľa § 575 Občianskeho
zákonníka. Takýto záver v podstate podporuje aj I. Fekete15 a J. Ťapák16.
Jurisprudencia delí objektívnu nemožnosť na dva druhy. 17 Právna nemožnosť nastane
v prípade, ak je plnenie proti objektívnemu právu, ktoré sa dostalo do platnosti po vzniku záväzku,
pričom existuje polemika o správnosti podradenia právnej nemožnosti pod inštitút nemožnosti
plnenia.18 O faktickú nemožnosť ide v prípade, ak je skutočné plnenie znemožnené napríklad
z dôvodu, že jednotlivo určená vec už neexistuje.
2.2

MARJÁK, D. Klauzula Rebus Sic Stantibus, s. 344.
PARK, W. W. Gaps and Changed circumstances in Energy contracts: The Devil in the Detail, s. 7.
11 Ibidem, s. 102.
12 Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
13 Nemožnosť musí nastať až následne, nakoľko nemožnosť pred vznikom záväzku by mala za
následok neplatnosť celého právneho úkonu, na základe ktorého záväzok vznikol, na základe § 39
Občianskeho zákonníka.
14 KRISTOVÁ, K. IN: LAZAR, J. Občianske právo hmotné 2., s. 98.
15 FEKETE, I. Občiansky zákonník, veľký komentár, 3. zväzok, s. 812-6.
16 ŤAPÁK, J. IN: VOJČÍK, P. a kol. Občiansky zákonník, stručný komentár, s.766.
17 Ibidem.
18 Časť právnej doktríny vyníma právnu nemožnosť spod nemožnosti plnenia a subsumuje ju pod
ustanovenie § 39 Občianskeho zákonníka. Pozri: SEDLAČKO, F. IN: ŠTEVČEK, M. a kol.
Občiansky zákonník II. §451-880. Komentár, s. 2028.
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Tretí odsek § 575 Občianskeho zákonníka špecifikuje, čo v prípade, ak sa nemožnosť plnenia
týka iba časti plnenia. Podobne spresňovací charakter má aj § 576 Občianskeho zákonníka venujúci
sa prípadu, ak sa stane nemožným jeden z viacerých voliteľných plnení.
Účinky nemožnosti plnenia sú okrem § 575 (1) upravené aj v § 577 Občianskeho zákonníka.
Prvý odsek ukladá dlžníkovi povinnosť oznámiť veriteľovi nemožnosť plnenia, a to bez zbytočného
odkladu po tom, čo sa dozvie o predmetnej skutočnosti. Sankciou za porušenie tejto povinnosti je
zodpovednosť za škodu ktorá vznikne veriteľovi tým, že nebol včas o nemožnosti upovedomený. Táto
formulácia je zaujímavá tým, že dlžník nebude zodpovedný za škodu, ktorá vznikla veriteľovi
nemožnosťou plnenia. Zodpovednosť je limitovaná iba škodou vzniknutou v dôsledku absencie
včasného upovedomenia, čo môže v praxi predstavovať zásadný rozdiel. Vo vzťahu k náhrade škody
I. Fekete zdôrazňuje, že nemožnosť má mať pre dlžníka negatívne účinky v podobe náhrady škody
iba ak mu možno nemožnosť pričítať.19 Druhý odsek § 577 Občianskeho zákonníka stroho konštatuje,
že právo na vydanie bezdôvodného obohatenia nie je dotknuté. To znamená, že obe strany, a nie iba
dlžník, si budú musieť vydať všetko, čo získali v rámci záväzku, ktorého plnenie sa stalo nemožným.20
Rebus sic stantibus v obchodnom práve SR
Vzhľadom na duálnu úpravu niektorých inštitútov zmluvného práva v slovenskom právnom
poriadku považujeme pre ucelenosť za vhodné poukázať na úpravu nemožnosti plnenia aj
v Obchodnom zákonníku.21 Ustanovenia upravujúce zmluvu o budúcej zmluve obsahujú špeciálny
prípad využitia doktríny rebus sic stantibus. Konkrétne § 292 (5) Obchodného zákonníka určuje, že
záväzok doplniť alebo uzavrieť budúcu zmluvu 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. Avšak, na to, aby k zániku záväzku skutočne došlo, je
potrebné, aby zaviazaná strana túto zmenu okolností oznámila bez zbytočného odkladu.
Odhliadnuc od tejto špecifickej situácie je dodatočná nemožnosť plnenia upravená v § 352 až
§ 354 Obchodného zákonníka. Ide o dodatočné ustanovenia k Občianskemu zákonníku, ktorý sa
bude subsidiárne uplatňovať. Prvý odsek § 352 Obchodného zákonníka stanovuje, že záväzok sa
považuje za splniteľný aj v prípade, ak ho možno splniť pomocou inej osoby. Týmto spôsobom je
zúžený priestor pre uplatnenie subjektívnej nemožnosti plnenia. Napriek tomu sa domnievame, že
v prípade záväzkov spočívajúcich v osobnom výkone dlžníka subjektívna nemožnosť nie je vylúčená.
Príklad maliara, ktorý sme uviedli vyššie, by prešiel aj požiadavkou § 352 (1) Obchodného zákonníka,
nakoľko záväzok, aby bol obraz namaľovaný konkrétnym maliarom, nemôže byť splnený maliarom
iným.
Štvrtý odsek § 352 Obchodného zákonníka pripisuje dôkazné bremeno dlžníkovi, t.j. dlžník je
osobou povinnou preukázať nemožnosť plnenia. Zvyšné dva odseky tohto ustanovenia sa týkajú
špecifického prípadu nemožnosti plnenia spôsobenej právnymi predpismi a čiastočnej nemožnosti
plnenia. Vzhľadom na zameranie príspevku sa nimi bližšie zaoberať nebudeme.
Následky nemožnosti plnenia podľa obchodného práva sa mierne líšia od práva občianskeho.
Podľa § 354 Obchodného zákonníka má nemožnosť plnenia obdobné účinky ako odstúpenie od
zmluvy, t.j. zanikajú všetky práva a povinnosti strán, okrem nároku na náhradu škody, ustanovení
o voľbe práva a voľbe zákona, riešení sporov a iných pretrvávajúcich ustanovení. Strany si vrátia
vzájomné plnenia vrátane úrokov.22
Ešte výraznejší rozdiel oproti občianskemu právu nastáva v súvislosti s náhradou škody.
Povinnosť nahradiť škodu nie je pre dlžníka limitovaná iba škodou, ktorú spôsobí v prípade porušenia
povinnosti bez zbytočného odkladu oboznámiť veriteľa s okolnosťou spôsobujúcou nemožnosť
plnenia. Dlžník je podľa § 353 Obchodného zákonníka povinný uhradiť škodu spôsobenú veriteľovi
tým, že zanikol záväzok pre nemožnosť plnenia, ibaže by nemožnosť bola spôsobená okolnosťou
zodpovednosť podľa § 374 Obchodného zákonníka: „[z]a okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa
považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti,
ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila
alebo prekonala, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala.“ Navyše, na to, aby
2.3

FEKETE, I. Občiansky zákonník, veľký komentár, 3. zväzok, s. 808, 814.
Pozri § 451 Občianskeho zákonníka.
21 Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
22 § 351 Obchodného zákonníka.
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išlo o okolnosť vylučujúcu zodpovednosť, musí táto vzniknúť v čase, kedy dlžník nie je v omeškaním
s plnením jeho povinnosti a nesmie vzísť z hospodárskych pomerov.23 Pre úplnosť je potrebné dodať,
že nejde o kogentné ustanovenie Obchodného zákonníka, a teda môže byť stranami modifikované.24
DOKTRÍNA REBUS SIC STANTIBUS A VÝKONNÝ UMELCI
V predchádzajúcej časti sme dospeli k záveru, že podľa slovenského civilného práva by malo
byť možné subsumovať pod doktrínu rebus sic stantibus aj niektoré okolnosti spôsobujúce nemožnosť
plnenia subjektívneho charakteru. Ako sa predznačilo v prípade s maliarom, osobné plnenie umelca,
respektíve jeho znemožnenie spôsobené vážnym dôvodom, môže byť vhodným kandidátom na
splnenie podmienok rebus sic stantibus. Pred tým, ako sa pokúsime aplikovať tento teoretický koncept
na praktický prípad, zastavíme sa pri otázke, prečo by subjektívna nemožnosť mohla zohrávať
obzvlášť dôležitú úlohu vo svete výkonných umelcov.
Výkonný umelci môžu „vykonávať umenie“ ako svoju podnikateľskú činnosť, čo znamená, že
je potrebné ich vzťahy s okolím vidieť optikou biznisu. Odhliadnuc od nemožností plnenia
spôsobených fyzickými faktormi, napríklad strata hlasu pri spevákovi, je vhodné sa pozastaviť aj nad
nemožnosťou plnenia spôsobenou psychologickými faktormi. Tvorba a prezentácia umenia
pravdepodobne prirodzene predpokladá aj istý duševný stav, ktorý vie byť ľahko ovplyvniteľný
vonkajšími faktormi. Bolo by nemiestne tvrdiť, že pri každom zhoršení nálady umelca došlo k zmene
podmienok a predmet plnenia, napríklad vystúpenie, sa stal nemožným. V tomto prípade vidíme do
istej miery analógiu s prípadom dlžníka, ktorý si zobral na seba priveľa dlžôb a teraz ich nevie splácať.
Avšak, situácia by mohla byť posudzovaná inak, ak by dôvod, i keď psychologický, spočíval
v porušení ľudskej dôstojnosti, napríklad ak by speváčka tvrdila, že nevie pokračovať vo svojom
kontrakte s producentom, pretože ju psychicky a fyzicky ponižuje. Mohla by sa odvolávať na
ustanovenie o nemožnosti plnenia?
3

Prípad Kesha
Existujú vôbec prípady, v ktorých dochádza k porušeniu ľudskej dôstojnosti výkonných
umelcov alebo ide o čisto akademický problém? Jeden z nedávnych prípadov, ktorý by mohol
demonštrovať reálnosť porušenia ľudskej dôstojnosti výkonného umelca, sa týka speváčky
s umeleckým menom Kesha25 a jej producenta s umeleckým menom Dr. Luke.26 Z rozsudku
Najvyššieho súdu štátu New York27 je možné sa dozvedieť o skutkovej podstate prípadu. Na tomto
mieste opätovne prehlasujeme, že informácie použité v tomto príspevku sú získané výlučne z verejne
dostupných zdrojov a prípad používame iba na akademické účely. Nijakým spôsobom sa
neprikláňame k žiadnej zo strán sporu.
Z vyhlásení strán uvedených v rozsudku vyplýva, že speváčka Kesha tvrdila, že bola sexuálne
a emocionálne zneužívaná svojím producentom, Dr. Lukom. Obchodný vzťah medzi nimi trvá od roku
2005, v roku 2014 na neho Kesha podala žalobu. Vo februári 2016 bola jej žiadosť o
udelenie predbežného opatrenia zamietnutá.28 Jeden z dôvodov zamietnutia sa javí byť absencia
nenapraviteľnej škody, nakoľko Kesha mala príležitosť ďalej nahrávať.29 Z ústnych výpovedí žalovanej
strany vyplýva, že Kesha nebola nútená pracovať s Dr. Lukom a bolo jej ponúknuté pracovať
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§ 274 (2) Obchodného zákonníka.
§ 263 (1) Obchodného zákonníka.
25 Kesha Rose Sebert, speváčka a autorka pop music.
26 Lukasz Gottwald, skladateľ piesní a producent hudobných nahrávok.
27 Judgement of the Supreme Court of the State of New York, Index No 653118/2014, from 6 April
2016 (ďalej len „rozsudok“).
28 LEDBETTER, C. Judge Rules Kesha's Sexual Assault Allegations Aren't Enough To Free Her
From Contract.
Avšak, nedávno bolo zistené že sudkyňa, ktorá zamietla žiadosť o udelenie predbežného opatrenia
a taktiež zamietla jej žalobu, mohla mať problém so zaujatosťou a s konfliktom záujmov. Manžel
sudkyne je totiž právnikom v právnickej firme, ktorá reprezentuje Sony, pod ktorej značkou
vychádzali Keshine albumy a ktorá je v zmluvnom vzťahu s Dr. Lukom. Pozri: SPARGO, CH.
Sleeping with the enemy? Judge who tossed out Kesha's case against Sony married to partner at
law firm that REPRESENTS the music company.
29 BACLE, A. Kesha vs. Dr. Luke Explainer: What to know about the case.
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s ostatnými zamestnancami danej spoločnosti.30 Na druhej strane, speváčkini Keshi tvrdili, že
nahrávanie hudby bez Dr. Luka a tvrdenia spoločnosti Sony Music Entertainment31 sú iba zdanlivé
sľuby.32 Kesha prehlásila, že nebude pracovať so žiadnou spoločnosťou prepojenou na Dr. Luka a že
bez neho nebude jej hudba propagovaná. Nová žiadosť o predbežné opatrenie bola čiastočne
úspešná, nakoľko Keshy bolo iba umožnené nahrávanie bez Dr. Luka v miestnosti.33 Každopádne je
to stále on, kto schvaľuje jej hudbu. Dr. Luke sa schvaľovaniu bráni a Kesha tvrdí, že skutočnosť, že
neschválil žiadnu nahrávku, nestanovil dátum vydania albumu a že neexistuje žiadna dohoda na tom,
či bude nový album propagovaný, má byť trestom za to, že prehovorila.34 Navyše, Kesha obviňuje Dr.
Luka za to, že jej zadržuje finančné prostriedky, a to po dobu viac ako dvoch rokov. 35
Možné porušenia ľudskej dôstojnosti Keshy pozostávali z údajných dvoch sexuálnych
incidentov, konkrétne v rokoch 2005 a 2008, avšak bez ďalších dôkazov, ktoré by tieto incidenty
potvrdzovali.36 Reálnosť sexuálnych incidentov je navyše spochybnená dlhým a dokonca ešte
intenzívnejším obchodným vzťahom medzi Keshou a Dr. Lukom po roku 2008.37 Na druhej strane,
následný obchodný vzťah môže byť vysvetlený istým tlakom z producentovej strany, a to obzvlášť
v prípade, ak Keshina hudba a jej propagácia závisela od producenta. Každopádne, za dokázané je
možné považovať opakovanú kritiku Dr. Luka na adresu speváčkinej váhy, rovnako ako verbálne
útoky na ňu. V roku 2013 Kesha prestala nahrávať38 a v januári roku 2014 nastúpila do
rehabilitačného centra s údajnou poruchou stravovania a psychickými problémami.39 Tieto
skutočnosti však zatiaľ neboli považované za dostatočné na to, aby presvedčili súd.
Bez toho, aby sme akýmkoľvek spôsobom hodnotili tento reálny prípad, chceme sa ním
inšpirovať. Na vytvorenom čisto hypotetickom prípade poukážeme na možnú aplikáciu teoretického
rámca prezentovaného v časti dva tohto príspevku. Je možné aplikovať doktrínu rebus sic stantibus
na prípad, v ktorom výkonná umelkyňa začne byť počas trvania jej obchodného vzťahu
s producentom ním zneužívaná a to takým spôsobom, že v konečnom dôsledku nie je schopná ďalej
tvoriť a jej hudba sa nepropaguje. Zneužívanie je takej intenzity, že je možné ho kvalifikovať ako
porušenie ľudskej dôstojnosti. Umelkyňa je zmluvne zaviazaná na niekoľko ďalších albumov s daným
producentom napojeným na nahrávaciu spoločnosť, pričom neexistuje žiaden priamy vzťah medzi
výkonnou umelkyňou a nahrávacou spoločnosťou samotnou.
Aplikácia doktríny rebus sic stantibus na hypotetický prípad
Je pravdou, že na výkonných umelcov sa vzťahuje autorský zákon 40. Predpokladajme však,
že by výkonná umelkyňa mala zriadenú voľnú živnosť41 a producent by vykonával svoju činnosť
prostredníctvom obchodnej spoločnosti. Podľa slovenského civilného práva by išlo o vzťah obchodnoprávny, nakoľko výkonná umelkyňa aj jej producent vykonávajú tieto aktivity v rámci svojej
podnikateľskej činnosti.42 Z toho vyplýva, že na hypotetický prípad bude potrebné aplikovať primárne
Obchodný zákonník a subsidiárne občiansky zákonník. Takýmto spôsobom bude umožnené skúmať
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Rozsudok, str. 8.
Komplexná zmluvná situácia medzi Keshou, Dr. Lukom a Sony je dôkladne popísaná v rozsudku,
str. 4-9.
32 BACLE, A. Kesha vs. Dr. Luke Explainer: What to know about the case.
33 GARDNER, E. Kesha Claims Dr. Luke Won't Support Her New Album and Wants to Leave Her
Penniless.
34 SETARO, S. Kesha/Dr. Luke Legal Battle Continues With New Accusations.
35 GARDNER, E. Kesha Claims Dr. Luke Won't Support Her New Album and Wants to Leave Her
Penniless.
36 Rozsudok, str. 9-11.
37 Rozsudok, str. 10.
38 Rozsudok, str. 8.
39 Rozsudok, str. 11.
40 Zákon č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon, § 94 a nasl.
41 Napríklad voľná živnosť por. číslo 5901 „Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov
a zvukových nahrávok“. Pozri: Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej správy, odbor živnostenského
podnikania: Zoznam odporúčaných označení voľných živností a ich bližšie vymedzenie. September
2016.
42 Pozri § 261 (1) Obchodného zákonníka.
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splnenie podmienok nie len Občianskeho zákonníka, ale aj prísnejšie podmienky zákonníka
Obchodného, čo je vzhľadom na naše akademické účely výhodnejšie.43
Porušenie ľudskej dôstojnosti nie je priamo enumerované medzi prípadmi, na ktoré by sa
nevzťahovala nemožnosť plnenia podľa § 575 (2) Občianskeho zákonníka. Záväzok umelkyne
rovnako nie je z tých, ktoré by boli splniteľné prostredníctvom inej osoby, ako to stanovuje § 352 (1)
Obchodného zákonníka. Na účely tohto hypotetického prípadu môžeme predpokladať, že
bezprostredne po tom, ako intenzita zneužívania dosiahla stupeň porušenia ľudskej dôstojnosti
a umelkyňa prestala byť schopná tvoriť v spolupráci s producentom, mu túto skutočnosť aj oznámila.
Z tohto dôvodu teda nebude musieť zodpovedať za škodu spôsobenú oneskorením oznámením
v zmysle § 577 (1) Občianskeho zákonníka.
Doktrína rebus sic stantibus v úprave Obchodného zákonníka pozostáva z dvoch krokov. Prvý
krok predstavuje možnosť ukončiť záväzkový vzťah pre dodatočnú nemožnosť plnenia. Druhý krok
spočíva v splnení podmienok pre vylúčenie zodpovednosti za škodu. Inak by dlžník, v našom prípade
výkonná umelkyňa, musel zodpovedať za všetky škody spôsobené veriteľovi ukončením záväzku.
Prvou podmienkou je, aby prekážka nastala nezávisle od vôle povinnej strany. Pre účely nášho
hypotetického prípadu môžeme predpokladať, že k porušeniu ľudskej dôstojnosti došlo bez pričinenia
umelkyne samotnej.
Druhá podmienka spočíva v tom, že nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana
túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala. To znamená, že porušenie ľudskej
dôstojnosti musí byť takej úrovne, že nie je možné jej prekonanie. Tento predpoklad musí byť splnený,
ak chceme využiť ustanovenia o dodatočnej nemožnosti plnenia vôbec, ergo sa predpoklad považuje
za splnený.
Treťou podmienkou na to, aby bolo porušenie ľudskej dôstojnosti považované za okolnosť
vylučujúcu zodpovednosť, je nepredvídateľnosť. Pokiaľ predpokladáme, že záväzkový vzťah medzi
výkonnou umelkyňou a jej producentom trvá vyše desať rokov a až počas neho sa vyskytli incidenty
porušujúce ľudskú dôstojnosť umelkyne, je možné takúto okolnosť považovať za nepredvídateľnú.
Vyvrátiť tento záver by mohla skutočnosť, ak by producentovi už v čase uzatvárania zmluvy bolo
dokázané sexuálne a verbálne obťažovanie. V takom prípade by sa mohlo takéto správanie predvídať
aj v prípade vzťahu s výkonnou umelkyňou, čo by mohlo znamenať prekludovanie výnimky zo
zodpovednosti za škodu.
Posledná podmienka vyžaduje, aby povinná osoba nebola v omeškaní s plnením svojej
povinnosti a aby okolnosť, ktorá má vylúčiť zodpovednosť za škodu, nevznikla z jej hospodárskych
pomerov. K prvej časti môžeme stanoviť predpoklad, že výkonná umelkyňa nie je v omeškaní
s plnením svojich povinností. Vo vzťahu k druhej časti je možné uviesť, že z povahy porušenia ako
porušenia ľudskej dôstojnosti vyplýva, že nejde o okolnosť, ktorá by vznikla z hospodárskych
pomerov.
ZÁVER
Viaceré inštitúty slovenského právneho poriadku majú svoje zaužívané využitie a význam.
V prípade dodatočnej nemožnosti plnenia ako slovenskej úprave doktríny rebus sic stantibus sa
väčšinou predpokladá, že ide o udalosť vis major, ktorá umožní ukončenie záväzku touto formou.
Právna doktrína prezentuje, že nemôže ísť o dôvod subjektívny, ale objektívny. Z povahy inštitútu
rebus sic stantibus vyplýva, že ide o výnimku z doktríny pacta sunt servanda, čo potvrdzuje aj pohľad
do historického vývoja tejto doktríny. To značí, že na uplatnenie výnimky je potrebná istá kvalita
nemožnosti plnenia, čo vytvára a priori averziu voči akceptácii subjektívnych dôvodov. Tento záver je
v prípade obchodnoprávnych vzťahov potvrdený aj ustanovením vylučujúcim nemožnosť plnenia
v prípade, ak je plnenie možné pomocou inej osoby.
Napriek tomu sa príspevok snažil preukázať, že môže existovať istý okruh subjektívnych
dôvodov ašpirujúcich na splnenie podmienok nemožnosti plnenia. V prípade osobných plnení je
vylúčená možnosť plnenia prostredníctvom inej osoby. Osobné plnenie výkonných umelcov môže byť
znemožnené viacerými okolnosťami. V našom príspevku sme sa zamerali na porušenie ľudskej
dôstojnosti výkonného umelca jeho producentom, ktoré by v krajnom prípade mohlo viesť až
k nemožnosti ďalej pokračovať v ich zmluvnom vzťahu. Prípady výkonných umelcov argumentujúcich
4

V prípade, ak by strany neboli skvalifikované ako podnikatelia, aplikoval by sa na ich zmluvný
vzťah Občiansky zákonník.
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porušením ľudskej dôstojnosti sa objavujú, ako dokazuje v podstate aj prípad Kesha, aj keď je
potrebné zdôrazniť, že nie je možné zhodnotiť, do akej mieri sa zakladajú na skutočných tvrdeniach.
Od prípadu Kesha sme sa úmyselne odklonili a analyzovali sme hypotetický prípad, ktorý sme sa
pokúsili subsumovať pod nemožnosť plnenia podľa slovenského civilného práva. Výsledkom analýzy
je záver, že porušenie ľudskej dôstojnosti producentom výkonnej umelkyne takej úrovne, ktorá
znemožňuje jej ďalšiu spoluprácu s ním, by mohol predstavovať dôvod zakladajúci dodatočnú
nemožnosť plnenia. Vzhľadom na to, že aj takéto ukončenie zmluvného vzťahu by zakladalo
zodpovednosť umelkyne za škodu spôsobenú producentovi, je pre praktické využitie nemožnosti
plnenia potrebné, aby sa umelkyňa mohla zodpovednosti zbaviť tým, že porušenie jej ľudskej
dôstojnosti by prešlo testom § 374 Obchodného zákonníka. Z tohto dôvodu považujeme teoreticky
subjektívnu nemožnosť plnenia výkonných umelcov za možnú, ale náročnú na uplatnenie v praxi,
obzvlášť v prípade aplikácie Obchodného zákonníka. Na druhej strane, takýto stav vecí prekluduje
možné zneužitie inštitútu subjektívnej nemožnosti plnenia výkonnými umelcami, čo je možné vnímať
pozitívne.
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ZÁSADA OCHRANY SLABŠEJ STRANY V OBČIANSKOM
PRÁVE DE LEGE FERENDA
Monika Pavlovová
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva
Abstrakt: Konferenčný príspevok sa zaoberá zásadou ochrany slabšej strany v občianskom práve.
V druhej kapitole sa zaoberá historickým vývojom občianskeho práva s prihliadnutím na výskyt tejto
zásady. Tretia kapitola je venovaná zhrnutiu súčasného stavu uplatnenia tejto zásady v slovenskom
občianskom práve. Štvrtá kapitola je venovaná uplatneniu zásady ochrany slabšej strany v českom
Občianskom zákonníku. Piata kapitola poníma o činiteľoch – najmä o ľudských právach, ktoré
zapríčinili to, že sa ochrana slabšej strany v poslednej dobe tak často spomína v kontexte
slovenského súkromného práva. Záverečná kapitola je venovaná úvahe de lege ferenda, prečo a ako
by mala byť táto zásada uplatňovaná v budúcnosti, aby sme zabránili jej zneužívaniu.
Kľúčové slová: slabšia strana, zásada, občianske právo, ľudské práva, súkromné právo, zásada
ochrany slabšej strany.
Abstract: Conference contribution is dealing with the protection of weaker party in the Private law. In
second chapter deals with historical development of the Private law with mention on this Principle.
The third chapter is devoted to actual status of the Protection of weaker party in Slovak private law.
The fourth chapter deals with the Principle of the weaker party in the Czech Civil Code. The fifth
chapter is devoted to factors - notably Human rights, which caused that the Protection of the weaker
party recently is so often mentioned in the context of Slovak private law. The final chapter is devoted
to the consideration de lege ferenda, why and how should this Principle be applied in the future in
order to prevent its abuse.
Key words: Weaker party, the Principle, Civil law, Human rights, Private law, Principle of the weaker
party.
ÚVOD
Cieľom tohto konferenčného príspevku nie je priniesť zásadné „nóvum“ či nové „objavy“,
týkajúce sa ochrany slabšej strany, ale v rozsahu, ktorý nám konferenčný príspevok umožňuje, dať
čitateľovi podľa možnosti čo najucelenejší pohľad na zásadu ochrany slabšej strany, poukázať na jej
vzrastajúci význam za posledné obdobie a tým prípadne dopomôcť k zamysleniu sa nad uplatnením
tejto zásady v súkromnom práve de lege ferenda (prispieť k otvoreniu diskusie ohľadom tejto témy),
nakoľko sa ochrana slabšej strany stala v posledných rokoch čoraz viac spomínanou a diskutovanou
témou.
Keď sa pri spracovaní tohto konferenčného príspevku zamýšľame nad tým, koľko sa tento
„pojem“ vyskytoval v rôznych publikáciách v minulosti a koľko dnes, nadobúdame stále väčší pocit,
že pred niekoľkými rokmi nebol pojem slabšej strany tak frekventovaný, či už v právnej teórii alebo
v právnej praxi. Skôr si dovoľujeme vysloviť názor, že hoci predmety tejto ochrany síce jestvovali,
neboli tak významnou témou pre diskusiu. Prosto jestvovali, boli chránené niektorými ustanoveniami
zákona a boli používané bez toho, aby si to človek viac-či menej spájal s pojmom „ochrana slabšej
strany. Postupom času nám z ochrany „predmetov“, ktoré mali istým spôsobom nevýhodnejšie
postavenie, „vyrástla“ zásada ochrany slabšej strany, ktorá sa spomína v súkromnoprávnych
kódexoch v okolitých krajinách s rovnakou mierou vážnosti ako zásada rovnosti, zásada autonómie
vôle, či iné nosné zásady súkromného práva.
Nakoľko sme sa v rámci Slovenskej republiky ešte stále nevzdali nádeje na nový –
rekodifikovaný Občiansky zákonník, pokladáme za aktuálne zaoberať sa práve nami zvolenou témou,
aby sme zistili, resp. sa aspoň pokúsili zistiť, odkiaľ nám pramení táto zásada, čo ovplyvnilo jej
súčasný vzostup a rast jej významu, a hlavne, ako by asi mala „vyzerať“ jej úprava v rámci
súkromného práva, aby sme si „nenarobili viac škody ako úžitku.“
1
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STRUČNÝ POHĽAD NA VÝSKYT OCHRANY SLABŠEJ STRANY NA SLOVENSKU V
MINULOSTI
V tejto kapitole by sme chceli v krátkosti načrtnúť akýsi historický vývoj ochrany slabšej strany
v súkromnom práve na Slovensku. Cieľom bude predovšetkým snaha o zistenie z akých ideí vzišla,
ktoré by mohli pomôcť k lepšiemu pochopeniu funkcie a povahy tejto zásady.
Začneme vznikom Československej republiky 28. októbra 1918, kedy sa územie Slovenska
stalo súčasťou nového štátneho celku. Dovtedajšie uhorské súkromné právo na Slovensku zostalo v
platnosti a stalo sa súčasťou novovytvoreného právneho poriadku československého štátu. Základom
celého právneho poriadku sa stala ústava vo formálnom význame slova – zákon č. 121/1920 Zb. z.
Nadradením noriem ústavného práva obyčajným zákonom nadobudlo súkromné právo nový, jasne
vyjadrený, normatívny základ v podobe ústavných záruk občianskych práv a slobôd. Z hľadiska
súkromného práva boli významné predovšetkým ustanovenia § 106 1, § 1082, § 1093, § 126 Ústavnej
listiny. Právne predpisy prijímané v oblasti súkromného práva sa často stávali predmetom politického
zápasu, v ktorom sa prejavovali ideologické rozdiely. Prospech jednotlivca (sloboda vlastníckeho
práva a zmluvná voľnosť) musel v situácii pred I. svetovou vojnou ustúpiť skupinovému záujmu. Práve
zásahy štátu do individuálnych práv počas vojny, ktoré boli prejavom nadradenia skupinového
záujmu, sú mnohými označované ako predchodca vývoja súkromného práva zameraného nielen na
ochranu jednotlivca, ale aj spoločnosti ako celku. Nasledoval proces, ktorý možno označiť ako
„socializáciu práva“, ktorý pramenil z idey, že človek je tvor sociálny a môže žiť len v ľudskej
spoločnosti, z toho dôvodu musí v uplatňovaní svojich práv brať ohľad na spoločnosť. Vplyvom
socialistických ideí sa nám dostáva do právneho poriadku prvý náznak ochrany slabšieho v podobe
ochrany nájomníkov a ochrany v oblasti pracovného práva, ktoré sa stali trvalým základom
objektívneho súkromného práva. Ďalším vplyvom ochrany slabšieho, bolo obmedzenie práv veriteľa
voči dlžníkovi, ktoré sa prejavili v oblasti exekučného a insolvenčného práva. Následkom bola ochrana
niektorých skupín dlžníkov postihnutých nepriaznivým vývojom voľného trhového hospodárstva.
Základnými zásadami v rámci československého právneho poriadku zostali sloboda vlastníckeho
práva a zmluvná voľnosť, do ktorej bolo zasahované len vo výnimočných a verejným záujmom
odôvodnených prípadoch.
Počas fungovania samostatného Slovenského štátu dominuje v zákone č. 185/1939 Sl. Z.
o Ústave Slovenskej republiky sociálne smerovanie ústavného základu vlastníctva. Aj napriek tomu,
že po roku 1940 bol Slovenský štát značne naviazaný na fašistické Nemecko, neobjavili sa vážnejšie
úvahy o smerovaní alebo zmenách v oblasti súkromného práva, tak ako to bolo v Nemecku. Skôr bol
slovenský systém ovplyvnený ideami katolíckeho sociálneho solidarizmu, ktoré vyjadrovali pápežské
encykliky Leva XIII.- Rerum novarum a Quadragesimo anno - PiaXI.4
Zásadnou zmenou vo vývoji súkromného práva na Slovensku bola premena spoločenských
pomerov po prevrate vo februári 1948. Nové právo malo vychádzať z revolučného učenia Marxa,
Lenina a Stalina. Pre ďalšie smerovanie súkromného práva boli rozhodujúce ustanovenia § 8 a 9 o
majetkovej slobode a ustanovenia ôsmej kapitoly s názvom Hospodárske zriadenie ústavného zákona
2

Zákaz diskriminácie a vyjadrenie rovnosti tvorilo v ústavnej listine čiastočne nadväzovalo na zákon
č. 61/1918 Sb., ktorým sa zrušujú šľachtictvo, rády a tituly.
2 Toto ustanovenie bolo základom ekonomickej slobody jednotlivca.
3 § 109 Ústavnej listiny, podľa ktorého bolo možné súkromné vlastníctvo obmedziť len zákonom.
Vlastnícke právo ako typický súkromnoprávny inštitút nadobudlo oproti dovtedy platnému právu
neznámy a omnoho širší ústavný rozmer, neobmedzujúc sa len na vlastnícke právo ako jeden z
inštitútov vecného práva. Jediným dôvodom, na základe ktorého bolo možné odňať vlastnícke právo,
bol zákon. Treba však poznamenať, že tento princíp možno badať v práve platnom na Slovensku už
pred rokom 1920
4 hoci čiastočne ovplyvnili Ústavu Slovenskej republiky v rokoch 1939 – 1945 a niektoré právne
predpisy v oblasti rodinného a pracovného práva, neznamenali zásadnú zmenu ani posun v pred. Žiaľ
obdobie Slovenského štátu bolo vo vývoji súkromného práva v rozpore s jeho predošlým ale aj
nadväzujúcim vývojom. Právny systém Slovenska bol v mnohých prípadoch základom popierania
prirodzených ľudských práv a slobôd, ktoré v súčasnosti označujeme ako rasové zákonodarstvo.
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č. 150/1948 Zb.5 Logickým následkom zmeny v oblasti hospodárstva z trhovej ekonomiky na štátom
riadenú, bolo zníženie významu súkromného vlastníctva, jeho ochrany a zmluvnej voľnosti. Základom
novej súkromnoprávnej úpravy sa stal zákon č. 141/1950 Zb. Občiansky zákonník, ktorý ustanovoval
nový typ vlastníctva - socialistické vlastníctvo. Ústredným motívom občianskeho zákonníka sa stala
prísna regulácia majetkových vzťahov. Občianskemu právu bola priradená funkcia výchovná. Jednou
z vytýčených úloh bolo tiež odnaučiť ľudí od vlastníckych návykov resp. zbaviť ich potreby vlastniť
majetok a nahradiť túto vlastnosť spontánnou potrebou veci spoločne používať. Odstránil prednosť
záujmov jednotlivcov pred záujmami spoločnosti. Zavrhol tiež delenie práva na právo súkromné
a verejné.6
Ku koncu päťdesiatych rokov sa zistilo, že platný občiansky zákonník nedostatočne odráža
pomery a vzťahy v spoločnosti v danej etape vývoja socializmu. Preto nadobudol účinnosť 1. apríla
1964 zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, ktorý platí spolu so zmenami a doplnkami až dodnes.
Právna úprava Občianskeho zákonníka bola výrazne kogentná. 7 Zásada ochrany slabšej strany
v ňom bola uplatnená úplne minimálne.
Po roku 1989 boli prijaté viaceré úpravy, ktoré prikláňali občianske právo k podobe, ktorú
poznáme dnes. Novela z roku 1991 posilnila právnu úpravu v oblasti zásad autonómie vôle, zmluvnej
voľnosti, vlastníctva, ochrany slabšej strany a ďalších.
Na základe vyššie uvedeného vývoja súkromného práva možno skonštatovať, že uplatnenie
zásad
v rámci
súkromnoprávnych
kódexov
v minulosti
silno
odrážal
spoločenské
usporiadanie, potreby doby a umožnil následnú reflexiu v ďalšom vývoji (to čo spoločnosti
absentovalo v jednej etape sa snažila kompenzovať v etape ďalšej). Tak isto to bolo aj v oblasti
ochrany slabšieho subjektu a „vývojom“ zásady ochrany slabšej strany. Ako možno vidieť
v predchádzajúcom texte, v rámci histórie vývoja či už ústavných zákonov a na ne nadväzujúcich
občianskoprávnych kódexov, ochrane slabšieho subjektu nebola prikladaná takmer žiadna váha, skôr
bolo „zázrakom“ ak kódexy rešpektovali základné práva všeobecne, nie to ešte s prihliadnutím na
slabšie subjekty.
Súkromné právo na Slovensku bolo a v súčasnosti aj je postavené na zásade rovnosti
subjektov súkromného práva s tým rozdielom, že v súčasnej dobe je toto postavenie modifikované
vplyvom sociálnych aspektov. Stručný pohľad na súčasnú situáciu poskytneme v nasledujúcej
kapitole.
PREJAVY OCHRANY SLABŠEJ STRANY V SLOVENSKOM OBČIANSKOM PRÁVE
V niektorých prípadoch je potrebné zákonom korigovať právnu nerovnosť, prípadne nerovnosť
reálnu medzi účastníkmi vzťahov. Preto je nevyhnutné, aby bol právny systém nadstavený tak, aby
bolo slabšej zmluvnej strane umožnené vo vzťahu vystupovať ako rovnocennému partnerovi.
Ochrana slabšej strany v podobe ochrany maloletých pri uzatváraní zmluvných vzťahov je
obsiahnutá v ustanovení § 9 Občianskeho zákonníka „Maloletí majú spôsobilosť len na také právne
úkony, ktoré sú svojou povahou primerané rozumovej a vôľovej vyspelosti zodpovedajúcej ich veku.“
Rozumovú vyspelosť je potrebné posudzovať objektívne, to znamená, že so zreteľom na všetkých
maloletých rovnakého veku, nakoľko by nebolo správne posudzovať rozumovú vyspelosť maloletých
subjektívne a zisťovať ju vždy s ohľadom na každého maloletého osobitne.8
Ustanovenie § 38 ods. 1 a ods. 2 chráni osoby, ktoré nemajú spôsobilosť na právne úkony či
už z dôvodu ich neplnoletosti alebo z dôvodu duševnej poruchy práve preto, že nie sú schopné
3

V porovnaní s predchádzajúcimi ústavnoprávnymi východiskami súkromného práva zaručovala
májová ústava vlastnícke právo súkromných osôb prostredníctvom premisívnej právnej normy, čo
znamenalo, že štát nechápal vlastnícke právo ako právo prirodzené ľudské právo, ale ako akési
privilégium, ktoré udelil štát občanovi.
6 SKALOŠ, M.: Slovenské a československé dejiny štátu a práva v rokoch 1945 – 1989. s. 293–294
7 napr. pri úprave BSM sa žiadna modifikácia zákonnej úpravy nepripúšťala, na zmluvu o prevode
nehnuteľností sa vyžadovala registrácia štátnym notárstvom. Štátne zásahy sa prejavili aj v bytovej
otázke, kde zákon podmieňoval uzatvorenie nájomnej zmluvy vydaním rozhodnutia o pridelení bytu
príslušným orgánom štátnej správy. Na zmluvu o prevode budov, ktoré boli v súkromnom vlastníctve,
a na zmluvu o prevode alebo nájme poľnohospodárskeho či lesného pozemku sa vyžadoval súhlas
okresného národného výboru, neskôr miestneho národného výboru.
8 FEKETE, I.: Občiansky zákonník – Komentár, s. 57
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dostatočne posúdiť následky svojho konania, prípadne úkonu, a z toho dôvodu môžu byť značené za
slabšiu stranu.
Ďalším vhodným príkladom ustanovenia, ktoré chráni slabšiu stranu je ustanovenie § 49
„Účastník, ktorý uzavrel zmluvu v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, má právo od zmluvy
odstúpiť.“ Pojem tieseň je definovaný ako hospodárske alebo sociálne pomery osoby, v ktorých sa
ocitla z objektívnych príčin a ktoré na ňu pôsobia tak, že prejaví vôľu uzavrieť zmluvu aj v prípade, že
keď by v tiesni nebola, zmluvu by neuzavrela.9 Zákonodarca chráni znevýhodnenú stranu ako slabšiu
v ustanovení §422 ods. 1 „Maloletý alebo ten, kto je postihnutý duševnou poruchou, zodpovedá za
škodu ním spôsobenú, ak je schopný ovládnuť svoje konanie a posúdiť jeho následky; spoločne a
nerozdielne s ním zodpovedá, kto je povinný vykonávať nad ním dohľad. ...“
Ochrana slabšieho účastníka zmluvného vzťahu bola výraznejšie zakotvená do Občianskeho
zákonníka v roku 2004 zavedením tzv. spotrebiteľských zmlúv, za ktoré sú označované tie zmluvy, v
ktorých vystupuje na jednej strane dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ. Práve to, že dodávateľ je
v tomto smere označovaný za profesionála spôsobuje to, že je považovaný za stranu silnejšiu,
nakoľko je skúsenejší, vo svojom odbore sa vyzná a navyše spotrebiteľ nie je individuálne schopný
ovplyvniť obsah dodávateľom vopred pripraveného návrhu zmluvy. 10
Ochrana slabšej strany je zakotvená aj v oblasti procesného práva, ktorý zákonom č. 160/2015
zakotvuje v čl. 16 princíp rovnakého postavenia a to tak, že došlo k doplneniu princípu rovnosti
zbraní o princíp ochrany slabšej strany, aby tak zákonodarca dorovnal rozdielne postavenie
určitých subjektov, pri ktorých sa to vyžaduje. Slabšou stranou sa v rámci civilného sporového
poriadku rozumie: spotrebiteľ v spotrebiteľských sporoch a v konaniach o abstraktnej kontrole
v spotrebiteľských veciach, diskriminovaná osoba v antidiskriminačných sporoch, zamestnanec
v individuálnych pracovno-právnych sporoch. Vzhľadom na zameranie a rozsah príspevku sa
budeme ochrane slabšej strany v rodinnom práve a pracovnom práve venovať len okrajovo a ochrane
spotrebiteľa sa nebudeme bližšie venovať.
Prejavy ochrany slabšej strany v rodinnom práve
Dieťa má v spoločnosti osobité postavenie, nakoľko nie je schopné samo sa o seba postarať
a oveľa citlivejšie reaguje na narušené pomery v rodine.11 Taktiež dieťa nie je schopné dostatočne
posúdiť svoje konanie, prípadne konanie, ktoré by mohlo viesť v jeho prospech/ neprospech. Z tohto
dôvodu je dieťa v rodinnoprávnych vzťahoch považované za slabšiu stranu. V zmysle článku 3 ods.
1 Dohovoru o právach dieťaťa je potrebné, aby bol záujem dieťaťa prvoradým pri akejkoľvek činnosti
týkajúcej sa detí, či už činnosti uskutočňovanej verejnými alebo súkromnými zariadeniami sociálnej
starostlivosti, súdmi, správnymi alebo zákonodarnými orgánmi, 12 (implementovaný do čl. 5 zákona
o rodine).
Hoci zákon o rodine chráni dieťa prostredníctvom inštitútu kolízneho opatrovníka, ktorý je
zakotvený v ustanovení § 31 ods. 2 a 3., náhradnej starostlivosti, ktorá je považovaná za dočasné
opatrenie, ktoré nahrádzajú starostlivosť rodičov o dieťa v prípade, ak ju rodičia nemôžu zabezpečiť
alebo nezabezpečujú, či iných inštitútov, dovolím si vyloviť presvedčenie, že ochrana dieťaťa ako
slabšej strany v praxi funguje nedostatočne. Zákon o rodine sa síce snaží chrániť dieťa v maximálne
možnej miere, ale nemáme dostatočne vyvinutý aparát orgánov na to, aby prax skutočne chránila deti
v potrebnej miere. Deti sa často stávajú „rukojemníkmi“ medzi bývalými partnermi – rodičmi
a nástrojom pomsty voči druhému partnerovi, či „rukojemníkmi“ medzi orgánmi štátu, ktoré nie vždy
pri svojich rozhodnutiach a činnosti berú dostatočný ohľad na záujem dieťaťa.
Ochrana dieťaťa ako slabšej strany v rodinnom práve je natoľko výrazná, že zásada rovnosti
ako nosná zásada súkromného práva sa dostáva do úzadia. Taktiež, čo sa týka uplatnenia zásady
autonómie vôle dieťaťa je táto zásada tiež postavená na „vedľajšiu koľaj“ nakoľko veľké množstvo
úkonov týkajúcich sa dieťaťa podlieha schváleniu súdom, čím je rozhodovanie rodičov do značnej
miery obmedzené.
V rodinnom práve je v postavení slabšej strany nielen dieťa, ale v niektorých špecifických
situáciách aj nevydatá matka alebo rozvedený manžel. Označenie slabšej strany pre nevydatú matku
3.1

VOJČÍK, P.: Občianske právo hmotné 1., 3. Prepracované a doplnené vydanie. s. 176
FEKETE, I.: Občiansky zákonník – Komentár, s. 26
11 BERTHÓTYOVÁ, E.: K súčasnej úprave rodinného práva, s. 790
12 HORVÁTH, E.: Judikatúra vo veciach rodinnoprávnych vzťahov, s. 78
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je podľa môjho názoru dôvodné, nakoľko ide o ženu, ktorá je plne zaťažená tehotenstvom, pôrodom
a následnou starostlivosťou o dieťa, čo ju dostáva do postavenia, že nemôže plnohodnotne, prípadne
vôbec vykonávať svoje povolanie, ktoré ju živí a celkovo je jej život prispôsobený dieťaťu a náročnej
starostlivosti s tým spojenej.
Pokiaľ ide o príspevok na výživu rozvedeného manžela, tým chráni zákonodarca manžela,
ktorý nie je schopný sám sa živiť. Manžel, ktorý nie je schopný sám sa živiť je definovaný ako osoba,
ktorá je kvalifikovaná na určitú mieru odkázanosti.13
Prejavy ochrany slabšej strany v pracovnom práve
Pracovné právo ako jedno zo súkromnoprávnych prostredníctvom ustanovení Zákonníka
práce chráni postavenie zamestnancov, nakoľko zamestnanca je možné považovať za slabšiu stranu
z dôvodu menej výhodnej pozície oproti zamestnávateľovi, resp. by bolo možné túto nevýhodnejšiu
pozíciu označiť v určitých prípadoch až na odkázanosť (z dôvodu nezamestnanosti v určitých
regiónoch a nedostatočných možností uplatnenia sa). Zákonník práce zakazuje zásahy so súkromia
a dôstojnosti zamestnanca, či už zákazom zisťovania iných údajov ako údajov, ktoré sa týkajú
kvalifikácie zamestnanca a významných skutočnosti týkajúcich sa práce 14 alebo zákazom narúšania
súkromia zamestnancov na pracovisku sledovaním, bez toho, aby bol zamestnanec upozornený.
Zákonodarca chráni tehotné ženy, dojčiace matky a ženy vo všeobecnosti či už zákazom vykonávania
určitých prác, zákazom výpovede za určitých podmienok alebo poskytnutím špeciálnych výhod ako
sú napríklad prestávky na dojčenie.
V ustanovení § 85 ods. 7 chráni zákon mladistvého zamestnanca stanovením pracovného
času, ktorý môže mladistvý vykonávať práve vzhľadom na svoj mladistvý vek. Z dôvodu snahy
ochrany zamestnancov, aby neboli nútení k neprimerane dlhej práci, zákonodarca stanovuje
maximálne dĺžky týždenného pracovného času a následne nadväzujúce úpravy stanoveného
pracovného času, snaží sa regulovať prácu nadčas a nočnú prácu.
Zákonník práce reguluje aj odmeňovanie zamestnancov, nakoľko v prípade, že by nebolo
odmeňovanie aspoň z časti regulované legislatívou, mohlo by dochádzať k zneužívanie postavenia
silnejším- zamestnávateľom. Práve stanovenie minimálnej mzdy, ktorá sa musí zamestnancovi dostať
napomáha k odstráneniu prípadnému zneužívania nerovnosti v pracovnoprávnych vzťahoch.
Samozrejme stanovenie minimálnej mzdy nevylučuje to, že zamestnávateľ môže v kolektívnej zmluve
dohodnúť vyššiu než zákonnú minimálnu mzdu.15
3.2

ZÁSADA OCHRANY SLABŠEJ STRANY V ČESKEJ REPULIKE
V Českej republike sa zásada ochrany slabšej strany stala neoddeliteľnou súčasťou aj
nového civilnoprávneho kódexu -. zákona č. 89/2012 Sb. Celý nový občiansky zákonník (NOZ) je
tak povediac „presiaknutý“ ochranou slabšieho subjektu, či už ide o ochranu neplnoletých,
zamestnancov, pacientov, nájomníkov, obetí domáceho násilia, niektorých účastníkov adhéznych
zmluvných vzťahov, spotrebitelia a podobne.
Avšak hneď z počiatku je potrebné uviesť, že NOZ neobsahuje jednotnú ucelenú definíciu
inštitútu slabšej strany (čo je aj pochopiteľné, nakoľko by nemusela obsiahnuť všetky prípady,
ktoré prax prinesie). Aplikáciou zásady ochrany slabšej strany má ísť predovšetkým o korekciu
reálnej nerovnosti (vedomostnej, intelektuálnej, ekonomickej či inej).
Najvýraznejšie sa ochrana slabšej strany prejavuje v právnej úprave záväzkových vzťahov,
preto je potrebné, aby bol v každom jednom zmluvnom vzťahu určený slabší subjekt na základe
okolností, ktoré ovplyvňovali vznik daného zmluvného vzťahu, spoločne so skúsenosťami
a znalosťami zmluvnej strany. Samozrejme, môže sa stať, že v niektorom konkrétnom zmluvnom
vzťahu nebude za slabší subjekt označená žiadna zo strán .
NOZ vyjadruje hneď v úvodných ustanoveniach zásady, na ktorých je vybudovaný.
Súčasťou týchto zásad je aj zásada ochrany slabšej strany, ktorá je zakotvená v ustanovení v § 3
ods. 2 písm. c) „nikdo nesmí pro nedostatek věku, rozumu nebo pro závislost svého postavení utrpět
nedůvodnou újmu; nikdo však také nesmí bezdůvodně těžit z vlastní neschopnosti k újmě druhých.“
Predpokladáme, že dôvodom, prečo sa českí zákonodarcovia rozhodli zakotviť túto zásadu medzi
4

HORVÁTH, E., VARGA, E.: Zákon o rodine – komentár, s. 380
BARANCOVÁ, H., SCHRONK, R.: Pracovné právo. s. 138
15 BARANCOVÁ, H., SCHRONK, R.: Pracovné právo. s. 531
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zásady nového kódexu je fakt, že aj napriek tomu, že občianske právo predpokladá, že strany sú si
právne rovné, fakticky tomu tak v živote nemusí vždy byť.
Za konkrétnejšie vyjadrenie tejto zásady možno považovať ustanovenie § 433 ods. 1 NOZ, 16
ktoré tvorí základňu pre úpravu ochrany spotrebiteľa. Avšak, zároveň v druhom odstavci obsahuje
vyvrátiteľnú domnienku,17kde dáva podnikateľovi možnosť, že v prípade že jedná podnikateľ
s nepodnikateľom, je možné preukázať, že nepodnikateľ v tomto prípade nie je slabšou stranou.
Samozrejme subjekt – nepodnikateľ má stále možnosť dokázať, že slabšou stranou je.
Zásada ochrany slabšej strany sa prejavuje aj v ustanoveniach § 1811, § 1820 či § 1843
NOZ, ktoré upravujú informačnú povinnosť podnikateľa, v § 1814 NOZ, ktoré zakazuje dohody
podnikateľa a spotrebiteľa, v § 1829 ods. 2, ktorý predlžuje lehotu na odstúpenie od zmluvy pri
nepoučení spotrebiteľa o jeho práve. Ustanovenie § 1753 NOZ, hovorí o neúčinnosti obchodných
podmienok, ktoré druhá strana nemohla očakávať, pokiaľ ich výslovne neprijala. Pokiaľ ide
o adhézne zmluvy, ustanovenie § 1799 NOZ konkrétne stanovuje, že „doložka ve smlouvě
uzavřené adhezním způsobem, která odkazuje na podmínky uvedené mimo vlastní text smlouvy,
je platná, byla-li slabší strana s doložkou a jejím významem seznámena nebo prokáže-li se, že
význam doložky musela znát.“ Regulácia tzv. adhéznych zmlúv pokračuje § 1800 NOZ.
KTO ALEBO ČO ZAPRÍČINILO, ŽE JE ZÁSADA OCHRANY SLABŠEJ STRANY
V SÚČASNOSTI TAK AKTUÁLNOU?
Dovolíme si tvrdiť, že potreba chrániť slabšiu stranu vznikala postupne, rástla najmä s
rozvojom spoločnosti, hospodárskym pokrokom a neskôr sa zosilnila práve vplyvom európskej
integrácie a vznikom nadnárodných spoločností. Práve vďaka svojmu postaveniu a vytvoreniu
komplikovaných ekonomických a právnych vzťahov majú nadnárodné spoločnosti možnosť spôsobiť,
že jednotlivec sa v porovnaní s nimi ocitne v nevýhodnejšej pozícii a subjekt, ktorý mu poskytuje
služby môže profitovať na jeho úkor.18 Preto vnímame vzostup významu zásady ochrany slabšej
zmluvnej strany na prelome 20. a 21. Storočia, predovšetkým však v 21. Storočí.
V slovenskom ale i českom právnom systéme sa vyvíja potreba ochrany slabšej strany
predovšetkým v súvislosti s európskou integráciou, kde zákonodarcovia musia svoju legislatívnu
činnosť smerovať a podriaďovať napĺňaniu požiadavky zbližovania európskych štandardov, keďže
správne predpokladajú, že nerovnosť v počiatočných pozíciách spôsobuje nerovnosť vo výsledku.19
Práve požiadavky Európskej únie a aktuálny spoločenský status quo zapríčinili, že sa nám do
„typických“ zásad súkromného práva dostáva nádych vplyvu ľudských práv, zásady nám nadobúdajú
do istej miery ľudsko-právny rozmer.20 Zmeny v chápaní a vplyve ľudských práv v Európskej únii
priniesla okrem iného aj Lisabonská zmluva. Na základe Lisabonskej zmluvy sa stala súčasťou
primárneho práva Charta základných práv Európskej únie, ktorá bola dovtedy bola len nezáväzným
„politickým“ dokumentom. Aktuálne má rovnakú záväznosť ako zakladajúce zmluvy. Niektorí politici
sa obávali vplyvu Charty na právny systém únie, avšak začlenenie Charty do právneho poriadku
Európskej únie žiadnym spôsobom nemení právomoci Európskej únie. Naopak, poskytuje občanom
zvýšenú mieru slobody a posilňuje práva. A tento fakt – fakt posilnenia práv, vplýva na
súkromnoprávne zásady
Ustanovenie článku 6 Lisabonskej zmluvy zároveň obsahuje určitý návod, akým spôsobom je
potrebné vykladať ustanovenia Charty. Zaväzuje štáty aplikovať ochranu práv v súlade
s ustanoveniami obsiahnutými v Charte, v súlade s vysvetlivkami, na ktoré sa v Charte odkazuje a
ktoré sú označené ako zdroje týchto ustanovení.
Taktiež vplyvom Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP) i Súdneho dvora Európskej únie
sa aj na Slovensku stávajú súdne rozhodnutia „prameňom práva“, a to nielen v materiálnom zmysle,
5

„kdo jako podnikatel vystupuje vůči dalším osobám v hospodářském styku, nesmí svou kvalitu
odborníka ani své hospodářské postavení zneužít k vytváření nebo k využití závislosti slabší
strany a k dosažení zřejmé a nedůvodné nerovnováhy ve vzájemných právech a povinnostech
stran.“
17 „slabší stranou je vždy osoba, která vůči podnikateli v hospodářském styku vystupuje mimo
souvislost s vlastním podnikáním.“
18 LAZAR, J. a kol.: Občianske právo hmotné, s. 16
19 HURDÍK, J., LAVICKÝ, P.: Systém zásad soukromého práva, s. 120
20 ĽALÍK, T.: Záväznosť rozhodnutia ESĽP a dekonštrukcia ústavného práva. s. 50-66
16

309

ale aj vo formálnom slova zmysle. V slovenskom práve môžeme vo všeobecnosti hovoriť zatiaľ
o dvoch typoch záväznosti rozhodnutí ESĽP, a to o záväznosti rozhodnutí v konkrétnej - individuálnej
kauze a o precedentnej záväznosti rozhodnutí ESĽP.
Vplyvu ľudských práv na zásady súkromného práva, nielen na zásadu slabšej strany sa
venoval XIX. Medzinárodný kongres porovnávacieho práva, ktorý sa konal 20.- 26. júla 2014 vo Viedni
a priniesol publikáciu s názvom „The Influence of Human Rights and Basic Rights in Private Law“.
Okrem iného bolo v konečnom dôsledku konštatované, že na zmeny v oblasti súkromného
práva a jeho zásad vplýva nielen judikatúra samotná, ale predovšetkým interpretácia ľudských
práv v judikatúre. Ďalším faktom, ktorý sme aj my konštatovali už v predošlých kapitolách je, že
zásady v rámci súkromného práva sa vyskytovali a vyvíjali pod vplyvom spoločenských potrieb
a vo všeobecnosti reflektovali niečo, čo v minulosti spoločnosti chýbalo. To isté môžeme
aktuálne povedať aj o zásade ochrany slabšej strany.
V minulosti v rámci súkromnoprávneho kódexu absentovala, resp. nebola menovite
uvádzaná zásada ochrany slabšej strany tak ako je to dnes. Dnes tomu je tak najmä z dôvodu
silného tlaku „sociálnych potrieb,“ resp. „sociálnych práv.“ Trend v rámci Európskej únie je silne
pro- sociálny, snažiaci sa o „sociálnu spravodlivosť“ s čím u nás počítal už aj Legislatívny zámer
Občianskeho zákonníka. Otázkou však ostáva, do akej miery treba byt v rámci uplatnenia zásady
ochrany slabšej strany „sociálny“? Aká by bola“ zdravá“ miera uplatnenia tejto zásady v súkromnom
práve?
OCHRADA SLABŠEJ STRANY DE LEGE FERENDA ALEBO NAMIESTO ZÁVERU
„Kategorická ochrana těch stran, které se nacházejí typově v relativně slabé pozici (např. z
důvodu jejich závislosti nebo nezkušenosti nebo nedostatečné nekonomické síly) je klasickým
předmětem sociální spravedlnosti v soukromém právu.“ Ak by sme vychádzali z tejto myšlienky
profesora európskeho a súkromného práva na Univerzite v Amsterdame Martijna W. Hesselinka,
ideálnou mierou uplatnenia zásady ochrany slabšej strany v súkromnom práve by bolo hľadanie, resp.
snaha o maximálnu možnú mieru sociálnej spravodlivosti. Otázku čo je sociálna spravodlivosť a v akej
miere je skutočne spravodlivá?21 Ďalej túto otázku radšej nebudeme podrobne rozoberať, nakoľko by
nám rozsah príspevku určite nepostačoval.
Treba však uviesť, že súčasný stav spoločnosti neustále viac uplatňuje akýsi „princíp
spoločenskej zodpovednosti“, právo niekedy až hraničiace s povinnosťou, byť solidárny. Tu nastáva
svojím spôsobom konflikt záujmov jednotlivca so spoločnosťou, nakoľko jednotlivec očakáva, že
spoločnosť prevezme zodpovednosť za stav, do ktorého sa dostal práve pričinením fungovania
spoločenského zriadenia. A presne tu nastáva otázka vhodného uplatnenia ochrany slabšieho
subjektu – jednotlivca „poškodeného“ spoločnosťou. Do akej miery tohto slabšieho chrániť, do akej
miery zlepšiť jeho postavenie, aby v konečnom dôsledku neboli poškodení ostatní jednotlivci tvoriaci
spoločnosť? A prečo je jednotlivec vlastne slabšou stranou? (Lebo je mladší, starší, nevzdelaný,
chorý, zo slabších sociálnych pomerov, či iné?) Treba si uvedomiť jednu veľmi podstatnú vec. Zásada
ochrany slabšej strany by sa mala používať v určitých špecifických prípadoch ako prostriedok ochrany
strany, ktorá by mohla byť znevýhodnená avšak v praxi sa stáva, že princíp rovnosti subjektov (strán)
v občianskom práve a ochrana „slabšej strany“ je často nesprávne vymedzovaný ako snaha o
posilnenie jednej strany, aby bola „rovnejšia“, kdežto v skutočnosti by mala byť ochrana slabšej
strany predovšetkým chápaná ako spôsob na dosiahnutie funkčnej rovnosti, mala by plniť úlohu
korektívu prirodzenej nerovnosti. 22
Nedovolíme si vysloviť konečné rozhodnutie vo veci, či je slovenská ochrana slabšej strany,
ktorá je zakotvená v občianskom zákonníku, dostatočná. Myslíme si, že to je otázkou názoru
jednotlivca a aj vecou jeho skúsenosti. Zostaneme pri tvrdení, že právna formulácia či už v kódexe
súkromného práva alebo napr. v zákone o rodine sa vo veľkom množstve prípadov líši od právnej
praxe, (tak ako sme uviedli v podkapitole 3.1, nie vždy dokáže právna prax fungovať tak, ako zákon
6

Tu vidíme jednoznačný vplyv ľudských práv – 2. generácie ľudských práv, kde sú tzv. sociálne
práva zaradené (právo na primerané hmotné zabezpečenie v starobe a pri nespôsobilosti na prácu,
ako aj pri strate živiteľa, právo na ochranu zdravia, právo na osobitnú ochranu manželstva,
rodičovstva a rodiny).
22ŠTEVČEK, M.: Princípy a princípmi chránené hodnoty občianskeho práva v 21. storočí- náčrt
formalizovanej metodológie, s. 372
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„káže“) preto pri tvorbe určitého „vzorca“, kedy a ako zásadu ochrany slabšej strany používať, by sa
malo myslieť hlavne na možnosť priamej aplikácie v praxi a na dôsledky tejto aplikácie. Domnievame
sa, že nájsť jeden konkrétny „vzorec“, na základe ktorého by bolo možné uplatňovať ochranu slabších
v praxi tak, aby to bolo sto percentne účinné, je nemožné
Za úvahu by stálo, či sa neinšpirovať našimi českými susedmi a ich Novým občianskym
zákonníkom, prípadne rakúskym alebo nemeckým občianskym právom. Možno v rámci rekodifikácie
by stálo za úvahu zakotviť zásady fungovania občianskeho práva všeobecne do prvotných ustanovení
ako nosné hodnoty rekodifikovaného súkromnoprávneho kódexu (samozrejme že spoločne so
zásadou ochrany slabšej strany) a tým sa tak povediac „poistiť“ pred prípadmi, ktoré by zákon
teoreticky neupravoval, alebo upravil nedostatočne.
Zastávame názor, že so zásadou ochrany slabšej strany treba narábať veľmi opatrne, najmä
s prihliadnutím na vplyv ľudských práv v oblasti zásad súkromného práva, aby sme síce s dobrým
úmyslom dorovnať nerovné strany, nevytvorili systém rovných a „rovnejších, a nenarušili tak celý
systém súkromného práva.
Túto zásadu by bolo treba uplatňovať v špecifických prípadoch, ktoré by mali byť stanovené
zákonom a aj pri tejto aplikácii by sa malo postupovať veľmi individuálne, vo vopred určených
hraniciach, aby zásada nebola zneužívaná a tak sa nestratil význam jej použitia. Nedostatočne
premyslený systém využitia tejto zásady by mohol v kontexte súčasnej spoločensko- politickej situácie
priniesť, jemne povedané, zneužívanie systému súkromného práva v prospech rôznych skupín ľudí,
ktorí by tak sledovali iba uplatnenie svojho vlastného prospechu na úkor ostatných.
Téma ochrany slabších a teda aj zásady ochrany slabšej strany je aktuálnou nielen na
Slovensku, ale predovšetkým v zahraničí, preto sa skúmaniu vývoja tejto zásady a jej „rastu“ budeme
venovať v rámci nášho štúdia ďalej, a v prípade, že to umožnia okolnosti, budeme tejto téme venovať
ďalšie konferenčné príspevky.
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OCHRANA POVINNÝCH V EXEKUČNOM KONANÍ
Peter Stodola
Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
ABSTRAKT: Ochrana „slabšej strany“ sa najmä pod silným vplyvom judikatúry stala témou aj v
procese výkonu rozhodnutia. Z hľadiska podstaty vykonávacieho konania ide o veľmi kontroverznú
problematiku, najmä v prípadoch keď na strane veriteľa je právoplatným rozhodnutím judikovaný
nárok. Ochrana povinných v exekučnom konaní stojí v konflikte s ochranou legitímnych nárokov
oprávnených, a preto treba tieto práva veľmi citlivo vyvažovať. Niektoré nedávne legislatívne zásahy
do Exekučného poriadku však boli zamerané iba jednostranne, čo môže viesť k oslabeniu
vymožiteľnosti práva. V článku autor predkladá analýzu týchto opatrení a ich účinkov v praxi.
Príspevok sa zaoberá aktuálnou otázkou právnej úpravy ochrany povinných v exekučnom konaní,
ktorá je účinná od 1. apríla 2017.
Kľúčové slová: Exekučné konanie, Exekúcia, Návrh na zastavenie exekúcie, Návrh na odklad
exekúcie.
ABSTRACT: Protection of a "weaker party" became an issue of the enforcement proceeding
particularly under the strong influence of case law. In view of the nature of the enforcement
proceeding, it is a very controversial issue, especially in cases where the creditor holds a valid
adjudicated claim. Protection of debtors in enforcement proceedings stands in conflict with the
protection of the legitimate claims of creditors, and therefore these rights should be very sensitive
balanced. However, some recent legislative interventions in the Execution Code were focused only
unilaterally, which could lead to enfeeblement of law enforcement. In the article, the author presents
an analysis of these measures and their effects in practice. This paper deals with the legislation of
debtor’s protection in enforcement proceedings, which is effective from April 1st, 2017.
Key words: Enforcement proceeding, Enforcement, Application for stay of enforcement, Application
for suspension of enforcement.
ÚVOD
Vo svojom príspevku sa venujem aktuálnej téme právnych prostriedkov ochrany a obrany
povinných podľa Exekučného poriadku, nakoľko štyridsiata druhá novela Exekučného poriadku,
zákon č. 2/2017 Z. z., viedla k zásadnej systémovej zmene v tejto oblasti. Predmetná novela
Exekučného poriadku nadobúda v podstatnej časti účinnosť dňa 1. apríla 2017. Okrem
kontroverzných tém, ako je zavedenie náhodného prideľovania exekučných vecí exekútorom,
prideľovanie vecí toho istého povinného jedinému exekútorovi, zriadenie jediného kauzálne
príslušného exekučného súdu v Banskej Bystrici, ktoré už boli predmetom rôznych odborných
diskusií, priniesla novela aj zásadné zmeny v oblasti prostriedkov ochrany povinných v exekučnom
konaní. Tieto zmeny boli navonok prezentované tak, že majú byť v prospech „férovejších“ exekúcií a
v prospech povinných, ktorí sa dostali do ťažkej životnej situácie.1
Podľa dôvodovej správy má nová právna úprava prispieť k zníženiu počtu úkonov súdu v exekučnom
konaní, ku koncentrácii konania a prepracovaniu procesných obrán povinného proti exekúcii. 2
Podrobnejšiemu pohľadu na novú právnu úpravu prostriedkov ochrany povinných sa však
doposiaľ nevenovala veľká pozornosť. Práve tieto inštitúty sú však pre vyváženie práv účastníkov
exekučného konania mimoriadne dôležité a ich právna úprava môže byť z hľadiska vymožiteľnosti
práva významnejšia, ako napríklad už spomínaný náhodný výber exekútora.
1

napr. Ministerstvo spravodlivosti SR: Veľké zmeny v exekúciách, zdroj:
https://www.justice.gov.sk/Stranky/aktualitadetail.aspx?announcementID=2188
2 Dôvodová správa k zákonu č. 2/2017 Z. z. – Všeobecná časť
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Mnohé predchádzajúce legislatívne zásahy do Exekučného poriadku spôsobili rozbujnenie
ochrany povinných, najmä ako dôsledok prisudzovaného postavenia „slabšej strany“. Postupne sa
tento prístup dostal zo základného konania aj do konania vykonávacieho.
Napriek deklaráciám o obsahu novelizovaného Exekučného poriadku, ktoré majú skôr
politickú povahu, je pri bližšom pohľade evidentné, že ochrana povinných narazila na určité hranice.
Na úvod možno konštatovať, že zákonodarca reflektoval na mnohé témy, ktoré v praxi spôsobovali
problémy. Nakoľko rozsah zmien v oblasti právnych prostriedkov ochrany povinných značne
presahuje rozsah tohto príspevku, pokúsim sa sústrediť iba na základné ideové rámce bez toho, aby
som zachádzal do všetkých detailov novelizácie.
POZADIE NOVELIZÁCIE EXEKUČNÉHO PORIADKU
Už dlhšiu dobu odborníci z praxe (najmä advokáti a exekútori) upozorňujú na znižujúcu sa
úroveň vymožiteľnosti práva. Pravidelne sa poukazuje najmä na exekúciami preťažené súdy a rôzne
deformácie v procese vymáhania pohľadávok. Tiež podnikatelia, ale aj medzinárodné inštitúcie,
naliehavo upozorňovali na potrebu zmeny a posilnenie vymožiteľnosti práva.
Ku kritike pomerov vykonávacieho konania sa pridala aj Súdna rada SR, ktorá sa
zasadzovala za zmeny v oblasti exekučného konania smerujúce k odľahčeniu súdov, ktoré by v
exekučných veciach prejedávali iba sporné otázky na základe osobitných žalôb. Inak by vedenie
exekučných konaní malo byť plne v kompetencii súdnych exekútorov. 3
Exekučný poriadok bol upravovaný veľkým množstvom noviel, pričom je evidentné, že
mnohé boli nekoncepčné a neodborne pripravené. Nesystémové zmeny, ako tomu bolo v prípade
zmenkových nárokov 4 alebo zániku vymáhateľnosti príslušenstva po troch rokoch od vykonateľnosti
rozhodnutia (čo aktuálne posudzuje Ústavný súd SR), boli reakciou na zlyhania súdov v základom
konaní a postupy niektorých veriteľov v rozpore s dobrými mravmi (z pohľadu veriteľov však zrejme
išlo o „reakciu na nefunkčné súdy“). Tieto problémy sa zákonodarca snažil riešiť dodatočne, až v
exekučnom konaní, čím nepriaznivo zasiahol aj do práv poctivých veriteľov a zásadne obmedzil
vymožiteľnosť práva. Z Exekučného poriadku sa tak stal mimoriadne neprehľadný právny predpis, v
ktorom sa aj odborníci z praxe orientujú iba s ťažkosťami. Právnej istote nepridali ani nekonzistentné
rozhodnutia súdnych autorít. 5
Ochrana slabšej strany sa výrazne prejavila napríklad v zákone č. 438/2015 Z. z., ktorý bol
publikovaný v Zbierke zákonov SR dňa 23.12.2015. Týmto zákonom sa bezprecedentne zasiahlo aj
do prebiehajúcich exekúcií vedených na základe exekučných titulov, ktorými sa priznal nárok zo
zmenky (do judikovaných práv). Zákonodarca tu práva spotrebiteľa nadradil vysoko nad práva iných
subjektov, bez potreby tieto práva navzájom pomeriavať.
2

PRÁVNE PROSTRIEDKY OBRANY POVINNÝCH V EXEKUČNOM KONANÍ
V exekučnom konaní podľa Exekučného poriadku má povinný viacero právnych prostriedkov
obrany a ochrany svojho postavenia, ktoré môže využiť vtedy, ak v nútenom výkone súdnych a iných
rozhodnutí sa vyskytnú absolútne alebo relatívne prekážky ďalšieho postupu exekútora. K takým
právnym prostriedkom patria nielen námietky podľa § 50 Exekučného poriadku, ale aj návrh na odklad
exekúcie podľa § 56 Exekučného poriadku a návrh na zastavenie exekúcie podľa § 57 Exekučného
poriadku. Účel týchto právnych prostriedkov obrany povinného v exekučnom konaní je rovnaký a
spravidla spočíva v tom, že v absolútne alebo relatívne neprípustnej exekúcii sa nesmie pokračovať
a musí sa zastaviť a prípadne pred rozhodnutím o zastavení sa musí exekúcia aj odložiť. 6
Proti trovám exekúcie mohol povinný vzniesť námietky proti trovám exekúcie (§ 201 ods. 2
Exekučného poriadku).
Novelizovaný Exekučný poriadok prináša zásadnú zmenu a povinnému poskytuje nasledovné
prostriedky obrany, a to návrh na zastavenie exekúcie, odklad exekúcie a splátkový kalendár.
3

Koncepcia zmien v justícii schválená Súdnou radou SR dňa 21.3.2016
K problematike exekučných konaní vedených na podklade zmenkových nárokov som sa venoval
v samostatnom článku Kauzálna legislatíva a jej vplyv na vymožiteľnosť práva (Banskobystrické dni
práva 2016), kde som poukazoval na túto problematiku aj z ústavnoprávneho hľadiska
5 Zo všetkých by som poukázal na rozhodnutia vo veciach exekučného záložného práva (napr. sp.
zn. III. ÚS 51/2014) alebo vykonateľnosti notárskej zápisnice (napr. sp. zn. I. ÚS 261/2015)
6 Napr. rozhodnutie Ústavného súdu SR sp. zn. IV. ÚS 193/2013
3
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Nižšie sa pokúsim vystihnúť základné zmeny v právnych prostriedkoch ochrany a obrany povinného
v exekučnom konaní.
Námietky proti exekúcii
Exekučný poriadok účinný od 01.04.2017 s inštitútom námietok proti exekúcii nepočíta
a nahrádza ich návrhom na zastavenie exekúcie s odkladným účinkom. Z uvedeného vyplýva aj to,
že bol nanovo prepracovaný koncept návrhu na zastavenie exekúcie, ktorý vytvára inštitút návrhu na
zastavenie exekúcie s odkladným účinkom.
Námietky proti exekúcii boli doposiaľ základným nástrojom obrany povinného proti exekúcii.
Lehota na podanie námietok bola 14 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie. Inštitút
námietok proti exekúcii vyvolával incidenčný spor a koncepčne nadväzoval na historický inštitút
opozičnej žaloby. S tým súviselo duplicitné rozhodovanie súdov, ktoré najprv rozhodovali
o námietkach a potom o zastavení exekúcie. Práve zdĺhavosť takéhoto postupu v praxi bola inštitútu
námietok vyčítaná.
Vyhovenie námietkam proti exekúcii alebo jej časti bolo dôvodom na zastavenie exekúcie
alebo jej časti. Súd teda rozhodoval o námietkach proti exekúcii (odvolaní/sťažnosti proti námietkam)
a následne o návrhu na zastavenie exekúcie (odvolaní proti návrhu na zastavenie exekúcie), čo
spôsobovalo aj niekoľkoročné prieťahy kým došlo k ukončeniu exekúcie. Rozhodnutie súdu
o námietkach v 60-dňovej lehote bolo skôr výnimkou, ako pravidlom. Nehovoriac o tom, že
rozhodnutie o zastavení exekúcie a trovách exekúcie súdy občas opomínali.
3.1

Námietky proti trovám exekúcie
Nová koncepcia celkom upúšťa aj od inštitútu námietok proti trovám exekúcie, ako
prostriedku obrany proti trovám vyčísleným exekútorom v upovedomení o začatí exekúcie. Dôvodom
tohto prístupu je skutočnosť, že rozhodovanie o trovách exekúcie bolo značnou a mimoriadne
zaťažujúcou agendou exekučných súdov. Preto sa pristúpilo k stanoveniu paušálnych výdavkov
súdneho exekútora, na základe čoho sa predpokladá, že presné stanovenie trov exekúcie v momente
vydania upovedomenia o začatí exekúcie nebude žiadnym problémom. Vzhľadom na uvedené zrejme
koncepcia Exekučného poriadku upustila aj od upovedomenia o ďalších trovách exekúcie. Trovy
exekúcie by už teda nemali byť sporné.
V tejto súvislosti si však treba všimnúť, že pôvodný legislatívny materiál vypracovaný
ministerstvom vychádzal z predpokladu, že príslušenstvo vymáhanej pohľadávky (opakujúce sa
príslušenstvo a zmluvné pokuty) bude kapitalizované do dňa podania návrhu na vykonanie exekúcie.
V legislatívnom procese však bolo od tohto, mimoriadne problematického prístupu, upustené. 7
Podľa § 6 novej vyhlášky o odmeňovaní súdnych exekútorov 8 je základom na určenie
odmeny exekútora za výkon exekučnej činnosti pri exekúcii na peňažné plnenie výška vymoženého
plnenia.
Je zrejmé, že medzi momentom vydania upovedomenia o začatí exekúcie a ukončením
exekúcie vymožením uplynie nejaké časové obdobie. Počas tohto obdobia dochádza k navyšovaniu
príslušenstva pohľadávky, ktoré je tiež základom pre výpočet odmeny exekútora. Rozdiel medzi
trovami exekúcie, o ktorých súdny exekútor povinného upovedomí a trovami na ktoré má nárok, môže
byť značný. Takýto rozpor neprispieva právnej istote a riešenie tohto problému môže viesť ku vzniku
rôznych neželaných konfliktných situácií.
3.2

ZASTAVENIE EXEKÚCIE
Novelizovaný Exekučný poriadok rozlišuje medzi zastavením exekúcie súdom a zastavením
exekúcie súdnym exekútorom. Zároveň rozlišuje návrh na zastavenie exekúcie s odkladným účinkom
a bez odkladného účinku. Do úvahy prichádzajú tri spôsoby zastavenia exekúcie 1. súdom, 2.
exekútorom, 3. zo zákona.
4

4.1

Zastavenie exekúcie súdom

Pozri napr. pripomienky Slovenskej advokátskej komory v legislatívnom procese
Vyhláška MS SR č. 68/2017 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný
poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov
7
8
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Súd bude o zastavení exekúcie rozhodovať všeobecne vtedy, keď jej zastavenie závisí od
sporných skutočností.
Súd exekúciu zastaví v celom rozsahu alebo v časti, ak po vzniku exekučného titulu nastali
okolnosti, ktoré spôsobili zánik vymáhaného nároku, exekučný titul bol zrušený, je tu dôvod podľa
osobitného predpisu, pre ktorý sú uznanie alebo výkon cudzieho exekučného titulu neprípustné alebo
sú tu iné skutočnosti, ktoré bránia vymáhateľnosti exekučného titulu. Tieto dôvody sú veľmi blízko
dôvodom pre podanie námietok proti exekúcii.
„Ide o najvšeobecnejšie formulované dôvody na zastavenie exekúcie odvíjajúce sa aj od toho, že súd
síce ex ante preskúmava exekučný titul z úradnej povinnosti, avšak po začatí exekúcie sa môžu
preukázať dôvody, pre ktoré ani nemala začať.“ 9
Exekučný poriadok upúšťa od ustanovenia inštruktívnej 60-dňovej lehoty, k čomu
poukazujem na problémy s jej dodržiavaním uvedené vyššie. Podľa novelizovaného Exekučného
poriadku o návrhoch na zastavenie exekúcie, ktoré majú odkladný účinok, rozhoduje súd prednostne.
Povinný môže do 15 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie podať návrh na
zastavenie exekúcie, ktorý bude mať odkladný účinok. Lehota na podanie návrhu na zastavenie
exekúcie sa oproti lehote na námietky proti exekúcii predlžuje o jeden deň, čo je zrejme reakcia na
zjednotenie lehôt v procesnom práve. Návrhy na zastavenie exekúcie podané po uplynutí 15 dňovej
lehoty nemajú odkladný účinok.
Koncentračná zásada
Zároveň zákon výslovne upravuje procesnú koncentráciu, čo je dôležitým prvkom zrýchlenia
a zefektívnenia procesu rozhodovania súdu o návrhu na zastavenie exekúcie. Podľa neho v neskôr
podaných návrhoch na zastavenie exekúcie môže povinný namietať len skutočnosti, ktoré nastali po
uplynutí lehoty 15 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie.
V poradí ďalších návrhoch na zastavenie exekúcie môže povinný namietať len skutočnosti,
ktoré nastali po podaní predchádzajúceho návrhu na zastavenie exekúcie. Koncentrácia je zmiernená
tak, že sa neuplatní, ak ide o také skutočnosti, ktoré povinný bez vlastnej viny nemohol skôr uplatniť.
4.2

Žaloba z lepšieho práva
Ustanovenie § 61l ods. 3 druhá veta Exekučného poriadku výslovne upravuje, že ak súd
návrh na vykonanie exekúcie zamietne z dôvodu, že návrh bol podaný oneskorene, i keď tu dôvod na
zastavenie exekúcie je, povinný má právo domáhať sa vrátenia plnenia žalobou podanou voči
oprávnenému.
Ak teda súd vzhľadom na koncentračnú zásadu zamietne taký návrh na zastavenie exekúcie,
ktorý bol podaný oneskorene, hoci by aj mohol byť dôvodný, exekúcia sa napriek tomu vykoná. Zákon
tu uprednostňuje záujem na rýchlej a efektívnej exekúcii v prípade procesnej pasivity povinného.
Ochrana povinného je potom zabezpečená po skončení exekučného konania tzv. sporom z lepšieho
práva, ktorý môže povinný vyvolať proti oprávnenému. Žaloba povinného voči oprávnenému sa
prejedná v sporovom konaní na miestne príslušnom súde, tak ako tomu bolo doposiaľ.
Formulácia predmetného ustanovenia však vyvoláva viaceré otázky. V prvom rade, či bude
mať povinný právo na žalobu z lepšieho práva aj keď návrh na zastavenie vôbec nepodá, resp. ho
súd zamietne z iných dôvodov, ako oneskoreného podania.
Myslím, že takýmto sporom po skončení exekučného konania o vydanie bezdôvodného
obohatenia nič nebráni a je pravdepodobné, že sa budú objavovať čoraz častejšie. Umožní sa tým
vybaviť exekučné konania, v ktorých neboli včas uplatnené dôvody na zastavenie exekúcie. Vniknutý
spor potom môže prejednať súd v sporom konaní, čo značne odľahčí kauzálne príslušný exekučný
súd od tejto agendy.
Podľa dôvodovej správy má žaloba z lepšieho práva za cieľ odstrániť napätie medzi požiadavkami
hmotného a procesného práva. Zároveň však dodáva, že právna istota tretích osôb, ktoré
dobromyseľne nadobudli majetok z exekúcie však nemôže byť dotknutá. Súd pri existencii takéhoto
inštitútu však môže posudzovať namietané skutočnosti prísnejšie.10
4.3

9

Dôvodová správa k zákonu č. 2/2017 Z. z. - § 61k
Dôvodová správa k zákonu 2/2017 Z. z. - § 61l

10
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V súvislosti s očakávaným nárastom žalôb o vydanie bezdôvodného obohatenia, ktoré
vzniklo neoprávnenou exekúciou bude zaujímavé sledovať prístup súdov k otázke trov exekúcie
v týchto prípadoch. Ostáva veriť, že pozoruhodné rozhodnutia Ústavného súdu SR o bezdôvodnom
obohatení súdneho exekútora, ktoré spočíva v trovách vykonanej exekúcie, nenájdu ďalšiu odozvu
a zachová sa rozumná konštantná judikatúra Najvyššieho súdu SR. 11 Ak by tomu tak nebolo,
postavenie súdneho exekútora by sa v takýchto prípadoch stalo extrémne neisté a aj s ohľadom na
upravené zodpovednostné podmienky výkonu exekučnej činnosti. Náhodné pridelenie
„neoprávnených exekúcií“ by mohlo viesť k existenčným problémom exekútora a ohrozeniu jeho
celého úradu v prípade, ak by musel dodatočne vydať bezdôvodné obohatenie s príslušenstvom, hoci
exekúciu riadne a oprávnene vykonal.
Rovnako treba poukázať na skutočnosť, že novela vylučuje možnosť obrany povinného
kompenzačnou námietkou s výnimkou, ak je na započítanie spôsobilá pohľadávka priznaná
exekučným titulom. Opätovne ide o zrejmú reflexiu praxe, keď mali kompenzačné námietky evidentne
zneužívajúci charakter a úspešne slúžili na výrazné oddialenie výkonu exekúcie. Samozrejme, toto
obmedzenie zásadným spôsobom naráža na ustanovenia hmotného práva upravujúce zánik
záväzkov. Riešenie tohto konfliktu zákonodarca opätovne ponecháva na inštitúte „žaloby z lepšieho
práva“ po skončení exekučného konania.
Rozhodnutie exekučného súdu a opravné prostriedky
Proti rozhodnutiu súdu o zastavení exekúcie v zásade nebude prípustné odvolanie. Jeden
z mála prípadov, kedy bude odvolanie prípustné, bude situácia ak je dôvodom na zastavenie exekúcie
neprípustnosť uznania alebo výkonu cudzieho exekučného titulu.
Nakoľko budú o návrhu na zastavenie exekúcie, ako aj o väčšine ďalších otázok
v exekučnom konaní, rozhodovať spravidla vyšší súdni úradníci, bude proti ich rozhodnutiam
prípustná sťažnosť podľa CSP. O sťažnosti bude rozhodovať niektorý zo sudcov exekučného súdu.
Podľa § 202 ods. 4 Exekučného poriadku dovolanie ani dovolanie generálneho prokurátora
proti uzneseniu vydanému v exekučnom konaní nie je prípustné.
Zatiaľ sa iba málo poukazuje na to, že Okresný súd v Banskej Bystrici, resp. trinásť sudcov
exekučného oddelenia, bude s konečnou platnosťou rozhodovať exekučné veci v rámci celého
územia Slovenskej republiky a tvoriť „judikatúru“ v exekučnom práve.
4.4

Zastavenie exekúcie exekútorom
Exekučný poriadok po prvýkrát zveruje súdnemu exekútorovi možnosť zastaviť exekúciu. Je
to odôvodnené požiadavkami na zrýchlenie exekučného konania, najmä potrebu odbremeniť súdy od
niektorých jednoduchých druhov rozhodnutí. Podľa legislatívcov by malo ísť o zastavovanie exekúcií
v nesporných prípadoch. 12
Exekútor vydá upovedomenie o zastavení exekúcie napríklad, ak oprávnený alebo povinný
zanikol bez právneho nástupcu alebo bol nemajetný, ak zastavenie exekúcie navrhol oprávnený, je
tu dôvod na zastavenie exekúcie podľa osobitného predpisu alebo oprávnený nezložil potrebný
preddavok na trovy nepeňažnej exekúcie.
Exekútor vydá upovedomenie o zastavení exekúcie aj keď je 30 mesiacov neúspešná
exekúcia voči právnickej osobe alebo päť rokov voči fyzickej osobe. Proti takémuto upovedomeniu
môže vzniesť oprávnený námietky, o ktorých rozhodne súd.
Téma povinného zastavenia neúspešne vedených exekúcií bola predmetom vášnivých
diskusií. Proti povinnému zastaveniu exekúcie po uplynutí určitej doby namietali najmä veritelia, ktorí
poukazovali na nádej, že dlžník nadobudne majetok v budúcnosti a účelové dočasné vykazovanie
nemajetnosti. Doba, po ktorej uplynutí exekútor exekúciu zastaví, bola oproti pôvodnému návrhu
podstatne predĺžená. 13
Upovedomenie o zastavení exekúcie voči nemajetnej právnickej osobe zverejní exekútor aj
v Obchodnom vestníku. Ak ide o obchodnú spoločnosť zapísanú v obchodnom registri, uplynutím
4.5

napr. nález Ústavného súdu SR z 13. februára 2013, sp. zn. II. ÚS 165/2012, ktorý je v rozpore
s pomerne ustálenou judikatúrou NS SR (napr. uzneseniami Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3 Cdo
58/2009 alebo sp. zn. 7 MCdo 16/2011)
12 Dôvodová správa k zákonu 2/2017 Z. z. - § 61n
13 Pôvodný návrh upravoval 18 mesiacov pri právnickej osobe a tri roky pri fyzickej osobe
11
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lehoty šiestich mesiacov od zverejnenia upovedomenia o zastavení exekúcie v Obchodnom vestníku
sa obchodná spoločnosť zrušuje bez toho, aby sa vyžadovala jej likvidácia. V tejto lehote môžu
veritelia iniciovať konkurzné konanie. Ak sa tak nestane, registrový súd bezodkladne po uplynutí
lehoty vykoná výmaz obchodnej spoločnosti z obchodného registra. Tým sa zabezpečí plynulý výmaz
neaktívnych spoločností z obchodného registra.
„Pri zastavení exekúcie exekútorom ide o prípady, kedy zastavenie exekúcie vyplýva z
dôsledkov nesenia kreditného rizika povinného oprávneným a v takýchto prípadoch mu prináleží
hradiť trovy exekútora.“ 14
Exekútor vydá upovedomenie o zastavení exekúcie tiež pri exekúcii na vymoženie
pohľadávky na výživnom, ktorá bola odložená, a povinný prostredníctvom exekútora splnil riadne a
včas bežné výživné počas troch po sebe nasledujúcich mesiacov.
ODKLAD EXEKÚCIE
Komplexne prepracovaný bol aj inštitút odkladu exekúcie. Podrobne sa upravujú účinky
jednotlivých dôvodov odkladu exekúcie ako tzv. „odklad s blokovaním“ a „odklad bez blokovania“.
Odklad exekúcie sa už nebude viazať na rozhodnutie súdu, ale na splnenie zákonných podmienok,
na základe ktorých exekútor vydá upovedomenie o odklade exekúcie. Nie je preto potrebné
rozlišovanie štádia po podaní návrhu na odklad exekúcie a štádia povoleného odkladu exekúcie.
Novým nastavením pravidiel odkladu exekúcie sa jednoznačne posilňuje právna istota účastníkov
exekučného konania ako aj tretích osôb.
5

Odklad s blokovaním
V prípade odkladu exekúcie s blokovaním nie je dotknuté oprávnenie exekútora vykonávať
úkony smerujúce k zisteniu a k zabezpečeniu majetku podliehajúcemu exekúcii. Ak takéto úkony boli
uskutočnené pred vydaním upovedomenia o odklade exekúcie, ich účinky zostávajú zachované.
Dôvody pre odklad exekúcie s blokovaním sú smrť povinného, podanie vylučovacej žaloby,
odklad alebo prerušenie exekúcie podľa osobitného predpisu, návrh na začatie konania pred
Ústavným súdom SR a prejudiciálneho konania pred Súdnym dvorom Európskej únie. Exekučný
poriadok stanovuje v týchto prípadoch aj dokedy odklad exekúcie trvá.
V rámci odkladu exekúcie s blokovaním je upravený aj odklad exekúcie na žiadosť
povinného, ktorý sa povinnému automaticky povolí na žiadosť raz za exekúciu, na maximálnu dobu
tri mesiace. O tento odklad exekúcie môže požiadať povinný, ktorý je fyzickou osobou a vyhlási, že
sa bez svojej viny ocitol prechodne v takom postavení, že by neodkladná exekúcia mohla mať pre
neho alebo pre príslušníkov jeho rodiny zvlášť nepriaznivé následky. Pravdivosť tohto vyhlásenia
povinného sa neoveruje. Ide o odklad z tzv. sociálnych dôvodov.
Ak sú kumulatívne splnené vyššie uvedené podmienky exekútor žiadosti povinného ex lege vyhovie
tak, že odloží exekúciu na dobu uvedenú v žiadosti povinného, najdlhšie však tri mesiace od podania
žiadosti. Na dobu dlhšiu možno exekúciu odložiť len so súhlasom oprávneného.
Odklad exekúcie trvá po dobu, na ktorú exekútor povolil odklad exekúcie. Spravila bude tento
odklad trvať tri mesiace. Na opakovanú žiadosť povinného o odklad exekúcie sa neprihliada.
5.1

5.2

Odklad bez blokovania
Počas odkladu exekúcie bez blokovania exekútor nevykonáva úkony smerujúce k
zabezpečeniu majetku podliehajúcemu exekúcii. V prípade, že takéto úkony už vykonal, zruší ich.
Dôvody pre odklad exekúcie bez blokovania sú:
1. povinný, ktorý je fyzickou osobou, podal žiadosť o povolenie splátok, na ktorú sa prihliada,
2. povinný pri exekúcii na vymoženie pohľadávky na výživnom zaplatil zameškané výživné vrátane
trov oprávneného a exekútora, podal žiadosť o odklad exekúcie a vyhlásil, že bežné výživné bude
ďalej prostredníctvom exekútora plniť dobrovoľne,
3. povinný, ktorý podal návrh na zastavenie exekúcie, zložil zábezpeku v hodnote vymáhaného
nároku na osobitný účet exekútora,
4. po začatí exekúcie bolo rozhodnuté o odklade vykonateľnosti exekučného titulu.
5.3
14

Procesný postup pri odklade exekúcie
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Exekúcia sa odkladá vydaním upovedomenia o odklade exekúcie. Ak ide o dôvod odkladu
exekúcie pri podaní vylučovacej žaloby alebo žaloby o určenie vlastníckeho práva k veci, ktorá má
byť postihnutá exekúciou, exekúcia sa odkladá v časti týkajúcej sa dotknutej veci. Len čo uplynie
doba, počas ktorej bola exekúcia odložená, exekútor v exekúcii pokračuje bez rozhodnutia. V prípade
ak bola exekúcia odložená z dôvodu smrti povinného, v exekúcii sa pokračuje po doručení dodatku
k povereniu exekútorovi.
Z uvedeného je zrejmé, že zákonodarca vo vytýčenej línii chcel odbremeniť súdy od časovo
zdĺhavého rozhodovania o odklade exekúcie. Rovnako aj v mojej praxi nastali prípady, keď povinný
podal návrh na odklad exekúcie v januári z dôvodu, že okamžitá exekúcia by na neho a členov jeho
rodiny mala nepriaznivé následky, a žiadal o odklad do konca apríla toho istého roku. Súd o podanom
návrhu na odklad však nerozhodol ani po roku od podania návrhu na odklad.
Ďalším praktickým problémom, ktorý sa novou úpravou rieši, je reťazenie návrhov na odklad
exekúcie. V týchto prípadoch povinní pred nadobudnutím právoplatnosti uznesenia o zamietnutí
návrhu na odkladu exekúcie podávali ďalšie návrhy na odklad exekúcie. Tieto návrhy odôvodňovali
rovnako, prípadne iba doplnili, resp. upravili niektoré tvrdenia. I keď išlo o evidentné zneužívanie
práva, praktické riešenie tohto problému Exekučný poriadok neposkytoval.
ŽIADOSŤ POVINNÉHO O SPLÁTKY
Povinnému sa poskytuje nový inštitút ako reakcia na zúženie možnosti podať návrh na
odklad exekúcie. Na základe splnenia stanovených podmienok povinný dosiahne splátkový kalendár
a zároveň odklad exekúcie bez blokovania, a to aj bez súhlasu oprávneného.
Podmienky povolenia na splnenie vymáhaného nároku v splátkach sú, že povinný je fyzickou
osobou, povinný vymáhaný nárok nespochybňuje, nejde o opakovanú žiadosť povinného v
exekučnom konaní, vymáhaný nárok presahuje sumu minimálnej mzdy a nepresahuje 2 000 eur,
povinný vyhlási, že vymáhaný nárok bude zaplatený najviac v desiatich mesačných splátkach, ktoré
s výnimkou prvej a poslednej splátky budú rovnomerne rozvrhnuté, povinný zaplatí prvú splátku
najmenej vo výške 50 eur do 15 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie a vyhlási, že ďalšie
splátky bude platiť mesačne, a to vždy ku dňu kalendárneho mesiaca, ktorý sa číselne zhoduje s
dňom zaplatenia prvej splátky.
„Nezaplatením ktorejkoľvek splátky sa na povolenie splátok neprihliada a v dôsledku toho sa
povolený odklad zrušuje. Podmienka, aby povinný voči vymáhanej povinnosti nenamietal vychádza
z toho, že nie je logicky možné, aby povinný chcel splácať v splátkach niečo, čo namieta. Účelom
ustanovenia je zabrániť špekuláciám povinného.“ 15
So súhlasom oprávneného exekútor splnenie vymáhaného nároku v splátkach povolí aj bez
splnenia uvedených podmienok.
V mojej praxi som sa nestretol s prípadom, kedy by oprávnený nesúhlasil s rozumným
splátkovým kalendárom, ktorý by zodpovedal podmienkam žiadosti povinného o splátky podľa § 61g
Exekučného poriadku. Problémom bolo, že väčšina navrhnutých dohôd o postupnom splatení
pohľadávky počítala so splácaním vymáhaného nároku v horizonte niekoľkých rokov, na čom
samozrejme oprávnený nemal záujem. Niekedy dokonca navrhnuté splátky nedosahovali ani výšku
zrážky z príjmu daného povinného pri výkone rozhodnutia. Nakoniec, až na výnimky ktorých nebolo
veľa, dohody o splácaní stroskotali na porušení podmienok splácania.
6

OCHRANA POVINNÝCH EX ANTE
Ochrana povinných z úradnej povinnosti sa sústredí do ustanovenia § 53 a 54 Exekučného
poriadku o posudzovaní návrhu na vykonanie exekúcie. Doposiaľ súd posudzoval žiadosť o udelenie
poverenia na vykonanie exekúcie. V súvislosti so zmenami pri podávaní návrhu na vykonanie
exekúcie sa bude v nových konaniach posudzovať návrh na vykonanie exekúcie, nie žiadosť
o udelenie poverenia. Jednotlivé dôvody na zamietnutie návrhu na vykonanie exekúcie sú
v porovnaní s predchádzajúcim textom mierne upravené. Na vybrané dôvody na zamietnutie návrhu
poukazujem nižšie.
Z predchádzajúcej právnej úpravy sa preberá posudzovanie exekučného titulu, ktorý bol
vydaný v konaní, v ktorom sa uplatňoval nárok zo zmenky a vyšlo najavo, že vymáhaný nárok vznikol
v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou a nebolo prihliadnuté na neprijateľné zmluvné podmienky,
7
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obmedzenie alebo neprípustnosť použitia zmenky alebo rozpor s dobrými mravmi. Avšak k tomuto sa
pridáva dodatok, že na uvedené okolnosti sa prihliada len ak mali vplyv na vymáhaný nárok.
Novým dôvodom pre zamietnutie návrhu na vykonanie exekúcie je prípad, ak bol exekučný
titul vydaný v konaní, v ktorom nebolo možné namietať alebo preskúmavať neprijateľné zmluvné
podmienky, a existencia neprijateľnej podmienky má vplyv na vymáhaný nárok, ktorý vznikol v
súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou. Je evidentné, že toto sa netýka spotrebiteľského
rozhodcovského konania, na ktoré sa vzťahuje nasledujúci odsek. Bolo by problematické, ak by sa
toto ustanovenie použilo na súdom judikované nároky.
V tejto fáze súd preskúmava aj dôvody na zamietnutie návrhu na vykonanie exekúcie na
podklade rozhodcovského rozhodnutia vydaného v spotrebiteľskom spore. V týchto veciach už súdny
exekútor nemusí povinného v upovedomení o začatí exekúcie poučovať o možnosti podať žalobu
o zrušenie rozhodcovského rozsudku a prikladať vzor žaloby. Podanie takejto žaloby tiež nebude
viesť k automatickému odkladu exekúcie.
Pod vplyvom kritiky 16 a dokonca podania na Ústavný súd zo strany Okresného súdu
Dunajská Streda 17 sa novelou upravujú podmienky „zániku vymáhateľnosti príslušenstva po troch
rokoch od vykonateľnosti exekučného titulu“. Predmetné ustanovenie sa presúva medzi dôvody, pre
ktoré súd zamietne návrh na vykonanie exekúcie.
Podľa novelizovaného Exekučného poriadku súd zamietne návrh v časti príslušenstva, na ktoré
vznikol nárok po vykonateľnosti exekučného titulu, ak sa uplatňuje nárok na opakujúce sa
príslušenstvo pohľadávky a návrh je podaný po troch rokoch od nadobudnutia vykonateľnosti
exekučného titulu, a to bez toho, aby bol povinný na splnenie pohľadávky vyzvaný v posledných
troch mesiacoch pred podaním návrhu na vykonanie exekúcie, alebo bez toho, aby s povinným
bola uzavretá dohoda o postupnom splnení pohľadávky priznanej exekučným titulom v priebehu troch
rokov od nadobudnutia vykonateľnosti exekučného titulu.
Oprávnenému teda bude stačiť výzva adresovaná povinnému na splnenie pohľadávky v posledných
troch mesiacoch pred podaním návrhu. Prípadné zamietnutie návrhu sa nebude týkať celého
príslušenstva (vrátane nákladov spojených s uplatnením), ale iba opakujúceho sa príslušenstva, ktoré
vzniklo po vykonateľnosti exekučného titulu. Toto ustanovenie má slúžiť ako ochrana povinného pred
prekvapivými exekúciami.
ZÁVER
Význam kvalitnej právnej úpravy exekučného konania je pre vymožiteľnosť práva
nepopierateľný. Zrejme si túto skutočnosť uvedomuje aj zákonodarca a Ministerstvo spravodlivosti
SR, keď sa napriek kritike podujalo na zásadné zmeny v exekučnom konaní. Treba priznať aj to, že
novela Exekučného poriadku reflektuje na mnohé praktické problémy s uplatňovaním Exekučného
poriadku. Na druhej strane však niektoré ustanovenia novelizovaného Exekučného poriadku už dnes
vyvolávajú rozporuplné reakcie a výklady kolegov exekútorov a iných odborníkov z praxe. Nová
právna úprava podľa nich poskytuje nové možnosti zneužívania práva. Iste sa časom prejavia aj
mnohé slabé stránky pomerne rozsiahlej novely a bude na právnej praxi, aby sa s nimi dokázala
vysporiadať.
Rozsah tohto príspevku mi umožnil priblížiť iba niektoré vybrané témy prostriedkov ochrany
a obrany povinných v exekučnom konaní. Dúfam, že sa mi podarilo sprostredkovať zaujímavé
podnety na ďalšiu vedeckú diskusiu v tejto oblasti, ktorá môže viesť ku skvalitneniu právneho rámca
primeranej ochrany povinných tak, aby bol zabezpečený účel exekučného konania.
8
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POSTAVENIE NÁRODNEJ BANKY SLOVENSKA PRI OCHRANE
FINANČNÉHO SPOTREBITEĽA
Zuzana Szabó
Národná banka Slovenska
Abstrakt: Ochrane spotrebiteľa na finančnom trhu nebola dlhodobo venovaná špeciálna pozornosť
a viac menej túto ochranu zastrešoval všeobecný orgán dozoru na ochranu spotrebiteľa, ktorým je
Slovenská obchodná inšpekcia. Postupom času sa javilo, že by bolo účelné sústrediť všetky činnosti
súvisiace s ochranou spotrebiteľa na finančnom trhu na jeden subjekt, a to jednak z dôvodu osobitostí
finančného trhu, ako aj jednoduchšej orientácie spotrebiteľa pri prístupe k orgánom dohľadu.
Národnej banke Slovenska bola zverená ochrana finančného spotrebiteľa a za účelom plnenia tejto
úlohy jej boli zverené ďalšie nástroje možnosti výkonu dohľadu a ukladania sankcií. Tento príspevok
popisuje prechod kompetencií na Národnú banku Slovenska, nové nástroje, ktoré má pri výkone
dohľadu, a možnosti ďalšieho výchovného pôsobenia na finančný trh.
Kľúčové slová: finančný spotrebiteľ, Národná banka Slovenska, dohliadaný subjekt
Abstract: There has not been focused any special attention to consumer protection in the financial
market and this protection was covered by the general supervisory authority for consumer protection,
which is the Slovak Trade Inspection. After time, it seemed that it would be effective to concentrate
all activities related to consumer protection in the financial market on one subject, because of the
particularities of the financial market as well as simpler orientation for consumer in the access to
supervisory authorities. National Bank of Slovakia was entrusted with the financial consumer
protection and in order to accomplish the tasks, there were given new possibilities of exercising
supervision and imposing sanctions to the National Bank of Slovakia. This paper describes the
transfer of competence to the National Bank of Slovakia, new tools used in supervision and more
opportunities in educational impact on the financial market.
Key words: financial consumer, National bank of Slovakia, supervised entity
Právnu úpravu ochrany spotrebiteľa možno vo všeobecnosti považovať za roztrieštenú
a prelínajúcu viaceré právne odvetvia. Preto je úplne prirodzené, že ochranu spotrebiteľa
zabezpečujú a dohľad nad dodržiavaním ochrano-spotrebiteľských právnych predpisov viaceré
inštitúcie. Kompetencia Národnej banky Slovenska (ďalej aj „NBS“) v oblasti ochrany finančného
spotrebiteľa na finančnom trhu sa formálne preniesla zo Slovenskej obchodnej inšpekcie zákonom č.
373/2014 Z. z., ktorým sa novelizoval zákon 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „zákon o dohľade“), s účinnosťou od 1.1.2015.
Formálne som uviedla preto, nakoľko v súvislosti s pôsobnosťou NBS vo vzťahu k dohliadaným
subjektom vymedzeným v § 1 ods. 3 zákona o dohľade, v oblasti ochrany spotrebiteľa, došlo
k vyriešeniu kompetenčného sporu medzi Slovenskou obchodnou inšpekciou (ďalej aj „SOI“) a NBS.
Slovenská obchodná inšpekcia ako všeobecný orgán dozoru 1 začala kontrolu nad subjektom
podliehajúcim osobitnému dohľadu NBS, vo vzťahu k dodržiavaniu zákona č. 129/2010 Z. z.
o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej aj „zákon o spotrebiteľských úveroch“). V zmysle § 23 ods. 1
zákona o spotrebiteľských úveroch účinného do 31.12.2014 kontrolu dodržiavania povinností
ustanovených týmto zákonom vykonávala Slovenská obchodná inšpekcia, ak osobitný zákon
neustanovoval inak. Krajský súd v Bratislave vo svojom rozhodnutí sp. zn. 2S 244/2013 zo dňa
21.5.2014 zakázal Slovenskej obchodnej inšpekcii pokračovať v kontrole vnútorného trhu
vykonávanej v banke (teda v dohliadanom subjekte v zmysle zákona o dohľade). Krajský súd uviedol,
že rozpor, ktorý vyplynul z nejednoznačného znenia zákona, si jednotlivé orgány (SOI a NBS) vyriešili
§ 20 ods. 1 a § 23 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona
Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
1
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a zaviedli do praxe tak, že uskutočňovanie dohľadu nad dodržiavaním ustanovení zákona o ochrane
spotrebiteľa a zákona o spotrebiteľských úveroch vykonávala SOI. Krajský súd bol toho názoru, že
výsledok tohto konsenzu nezodpovedá zákonu a ani zavedená prax medzi štátnymi orgánmi (NBS
a SOI) nemôže tento rozpor so zákonom napraviť.
Pri ochrane finančného spotrebiteľa Národnou bankou Slovenska je dôležité poznať definície
subjektov, ktorým poskytuje NBS ochranu, a zároveň subjekty, nad ktorými vykonáva dohľad v oblasti
ochrany spotrebiteľa. V zmysle § 1 ods. 3 písm. d) zákona o dohľade sa finančným spotrebiteľom
rozumie spotrebiteľ na finančnom trhu, s ktorým pri ponúkaní finančnej služby alebo pri uzatváraní
alebo plnení spotrebiteľskej zmluvy o poskytnutí finančnej služby koná dohliadaný subjekt alebo
osoba konajúca v mene alebo na účet dohliadaného subjektu (ďalej aj „finančný spotrebiteľ“). Zákon
o dohľade sa vo svojej definícii finančného spotrebiteľa odvoláva na všeobecnú definíciu spotrebiteľa
uvedenú v zákone č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v z. n. p. (ďalej aj „OZ“). V § 1 ods. 3 písm. a)
zákona o dohľade je vymedzený okruh dohliadaných subjektov, a to: banky, pobočky zahraničných
bánk, obchodníci s cennými papiermi, pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, burzy
cenných papierov, centrálni depozitári cenných papierov, správcovské spoločnosti, pobočky
zahraničných správcovských spoločností, podielové fondy, investičné fondy s premenlivým
základným imaním, zahraničné subjekty kolektívneho investovania, poisťovne, zaisťovne, pobočky
zahraničných poisťovní, pobočky zahraničných zaisťovní, pobočky poisťovní z iného členského štátu,
pobočky zaisťovní z iného členského štátu, dôchodkové správcovské spoločnosti, dôchodkové fondy,
doplnkové dôchodkové poisťovne, doplnkové dôchodkové spoločnosti, doplnkové dôchodkové fondy,
platobné inštitúcie, pobočky zahraničných platobných inštitúcií, inštitúcie elektronických peňazí,
pobočky zahraničných inštitúcií elektronických peňazí, samostatní finanční agenti, finanční
poradcovia, veritelia, Fond ochrany vkladov, Garančný fond investícií, Slovenská kancelária
poisťovateľov, konsolidované celky, subkonsolidované celky, finančné holdingové inštitúcie,
zmiešané finančné holdingové spoločnosti, finančné konglomeráty a v rozsahu ustanovenom týmto
zákonom alebo osobitným predpisom aj iné osoby, iné účelové združenia majetku a skupiny osôb a
účelových združení majetku, ktorým osobitné predpisy v oblasti bankovníctva, kapitálového trhu,
poisťovníctva alebo dôchodkového sporenia ukladajú povinnosti (ďalej aj „dohliadaný subjekt“).
NBS plní už od 10.6.20132 funkciu jednotného kontaktného miesta pre podania spotrebiteľov
vo vzťahu k dohliadaným subjektom (napr. bankám, poisťovniam, finančným agentom), čím sa mal
zabezpečiť prehľadnejší mechanizmus podávania podnetov spotrebiteľov na finančnom trhu.
Problémom však naďalej zostali tzv. nebankové subjekty, ktoré síce boli účastníkmi finančného trhu,
avšak nespadali pod pôsobnosť dohľadu NBS. V rámci Koncepcie ochrany spotrebiteľa na finančnom
trhu3, ktorá bola dňa 1.8.2014 schválená vládou Slovenskej republiky, sa navrhovalo sústredenie
činností súvisiacich s ochranou spotrebiteľa na finančnom trhu na jediný subjekt, ktorý by
zabezpečoval riešenie podaní finančných spotrebiteľov, a ktorým sa mala stať NBS. V tomto
dokumente bolo rovnako navrhnuté aj rozšírenie okruhu subjektov spadajúcich do pôsobnosti NBS
(aj na tzv. nebankové subjekty), a to o. i. aj prostredníctvom zavedenia povoľovacieho konania
v súvislosti s poskytovaním spotrebiteľských úverov spoločnosťami, ktoré poskytujú spotrebiteľské
úvery na základe inej ako bankovej licencie. Tento problém sa vyriešil prijatím zákona č. 35/2015 Z.
z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o spotrebiteľských úveroch s účinnosťou od 1.4.2015, na základe
ktorého je veriteľ oprávnený poskytovať spotrebiteľského úvery len na základe povolenia udeleného
Národnou bankou Slovenska, a § 23 ods. 1 ustanovil aj právomoc Národnej banky Slovenska ako
orgánu vykonávajúceho dohľad nad dodržiavaním povinností veriteľa podľa tohto zákona. V zmysle
§ 25f ods. 2 prechodných ustanovení k úpravám účinným od 1.4.2015 zákona o spotrebiteľských
úveroch veriteľ a iný veriteľ, ktorí poskytovali spotrebiteľské úvery, úvery alebo pôžičky k 1. aprílu
2015 podľa predpisu účinného do 31. marca 2015, môžu poskytovať spotrebiteľské úvery, úvery alebo
pôžičky najneskôr do 31. augusta 2015.
zákon č. 132/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré
zákony, ktorý novelizoval aj zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3 Koncepcia ochrany spotrebiteľov na finančnom trhu schválená vládou SR dňa 1.8.2014 [online]. [cit.
2017-03-22].
URL:
http://www.fininfo.sk/sk/oznamy/detail-oznamu/_koncepcia-ochranyspotrebitelov-na-financnom-trhu
2

323

Od 1.9.2015, kedy už každý veriteľ, ktorý poskytuje úvery v zmysle zákona o spotrebiteľských
úveroch, musí mať povolenie udelené Národnou bankou Slovenska, môžeme považovať celý proces
prenosu kompetencií na NBS za ukončený a NBS možno od tohto dátumu považovať za jediný orgán
dohľadu na finančnom trhu na ochranu finančného spotrebiteľa. Pozitívum zavedenia povoľovacieho
konania možno vidieť aj v samotnom znížení počtu poskytovateľov spotrebiteľských úverov, ktorých
počet bol pred 1.9.2015 vyše 250 a k dnešnému dňu je ich len 344.
V rámci útvaru dohľadu nad finančným trhom5 bol zriadený odbor ochrany finančných
spotrebiteľov, ktorý zabezpečuje úlohy6 NBS v súvislosti s ochranou finančného spotrebiteľa na
finančnom trhu. NBS má okrem ochrany finančného spotrebiteľa za cieľ aj prispievať k stabilite
finančného systému ako celku, ako aj k bezpečnému a zdravému fungovaniu finančného trhu v
záujme udržiavania dôveryhodnosti finančného trhu. V určitých situáciách by mohli tieto dva ciele stáť
proti sebe a NBS môže v budúcnosti stáť pred otázkou, ktorý z nich je dôležitejší - ochrana finančného
spotrebiteľa a dôsledné vynucovanie dodržiavania právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa alebo
na druhej strane stabilita finančného systému. Doposiaľ NBS neprezentovala, že by stála pred
takýmto problémom, avšak do budúcnosti takúto situáciu nemožno vylúčiť. Aj čo sa týka
zabezpečenia jednotlivých cieľov prostredníctvom dohľadov, má odbor ochrany finančných
spotrebiteľov špecifický predmet. V súvislosti s ochranou finančného spotrebiteľa odbor ochrany
finančných spotrebiteľov dohliada na dodržiavanie povinností dohliadaných subjektov ustanovených
najmä týmito zákonmi: z. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v z. n. p., zákon o spotrebiteľských
úveroch, z. č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v z. n. p. (ďalej aj „zákon o ochrane spotrebiteľa“), z. č. 266/2005
o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
z. č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
NBS v rámci ochrany finančných spotrebiteľov vybavuje v zmysle § 1 ods. 3 písm. c) zákona
o dohľade podania finančných spotrebiteľov, pričom však jej úlohou nie je rozhodovanie sporov
z právnych vzťahov medzi dohliadanými subjektmi a ich klientmi, na ktorých prejednávanie
a rozhodovanie sú príslušné súdy alebo iné orgány podľa osobitných predpisov 7. NBS nie je orgánom
alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom
riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Aj napriek tejto skutočnosti
dochádza k vyriešeniu sporu medzi dohliadaným subjektom a finančným spotrebiteľom, a to
v prípadoch, kedy sa pri vybavovaní podania zistí, že podľa názoru NBS došlo k porušeniu niektorého
zo všeobecne záväzných predpisov z oblasti ochrany finančných spotrebiteľov. V takýchto prípadoch
je finančná inštitúcia vyzvaná k náprave a k odstráneniu zistených nedostatkov, a to nielen vo vzťahu
ku konkrétne preverovanému prípadu, ale tak, aby došlo k následnej úprave procesov alebo
dokumentácie v spotrebiteľských vzťahoch (napr. v roku 2015 pristúpili dohliadané subjekty po
vytknutí nedostatkov k náprave a odstráneniu nedostatkov až v 45 % prípadoch)8. Za uplynulé roky
došlo k výraznému navýšeniu počtu prijatých podnetov (v roku 2015 bol počet podaní 16619
a v minulom roku bol ich počet 237610).

Subjekty finančného trhu vedené Národnou bankou Slovenska; [online]. [cit. 2017-03-26]. URL:
https://subjekty.nbs.sk/&ll=en?aa=select_categ&bb=109&cc=&qq=
5 Pozn.: k 26.03.2017 už Útvar regulácie a ochrany finančných spotrebiteľov, [online]. [cit. 2017-0326]. URL: http://www.nbs.sk/sk/o-narodnej-banke/organizacna-struktura
6 § 1 ods. 1 zákona o dohľade; § 2 ods. 3 zákona č. 566/1992 Z. z. o Národnej banke Slovenska v z.
n. p.
7 § 2 ods. 3 zákona o dohľade
8 Správa o činnosti Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska 2015, s. 40.
[online]. [cit. 2017-03-26]. URL:
http://www.nbs.sk/_img/Documents/Dohlad/Makropolitika/SCUDF_2015_web.pdf.
9 Správa o činnosti Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska 2015, s. 40.
[online]. [cit. 2017-03-26]. URL:
http://www.nbs.sk/_img/Documents/Dohlad/Makropolitika/SCUDF_2015_web.pdf.
10 Správa o činnosti Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska 2016, s. 39.
[online]. [cit. 2017-04-10]. URL: http://www.nbs.sk/_img/Documents/_Dohlad/Makropolitika/SCUDF_2016_web.pdf.
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NBS má od 1.1.2015 v oblasti zaobstarania dôkazného materiálu nový nástroj pri výkone
dohľadu, a to využitie inštitútu kontrolných zaobstaraní finančných služieb. V týchto prípadoch sa
osoba zabezpečujúca úkony dohľadu na mieste vydáva za bežného spotrebiteľa konajúceho
s určitým cieľom, ktorým je spravidla nákup finančnej služby a uzatvorenie zmluvy o poskytnutí
finančnej služby. Účelom týchto nákupov je zistiť a hodnoverne preukázať konanie dohliadaného
subjektu voči spotrebiteľovi. Za týmto účelom majú osoby poverené výkonom dohľadu možnosť
v zmysle § 8 ods. 2 písm. e) zákona o dohľade vyhotovovať obrazové, zvukové a obrazovo-zvukové
záznamy na zdokumentovanie priebehu výkonu dohľadu a zistených nedostatkov, a to aj bez
predchádzajúceho upovedomenia dohliadaného subjektu a ďalších dotknutých osôb; vyhotovené
záznamy možno využiť na účely súvisiace s výkonom dohľadu, ak vyhotovené záznamy sú súčasťou
registratúrnych záznamov. Okrem toho sú tieto osoby oprávnené aj uzatvoriť zmluvu o poskytnutí
finančnej služby s tým, že v zmysle § 35i zákona o dohľade sa zmluva o poskytnutí finančnej služby
uzavretá v rámci kontrolného zaobstarania finančnej služby od začiatku zrušuje doručením
oznámenia Národnej banky Slovenska dohliadanému subjektu, že ide o zmluvu o poskytnutí finančnej
služby uzavretú v rámci kontrolného zaobstarania finančnej služby. Už pri prvých realizovaných
kontrolných zaobstaraniach finančných služieb NBS zistila a zároveň preukázala protiprávne konania
poskytovateľov spotrebiteľských úverov, a to napríklad, že sa pri zabezpečovaní plnenia zo
spotrebiteľskej zmluvy stále používali zmenky11, predkladali sa spotrebiteľom zmluvy o doplnkových
službách s cieľom obísť zarátanie nákladov za tieto služby do celkovej ceny úveru12, poskytovanie
úverov v hotovosti13 a ďalšie14. Som toho názoru, že samotná skutočnosť, že má NBS také široké
kompetencie pri zaobstaraní dôkazov pôsobí aj preventívne vo vzťahu k správaniu sa subjektov
finančného trhu ako aj osôb, ktoré konajú v mene týchto subjektov a ktoré sú v priamom kontakte so
spotrebiteľmi. Títo musia byť pozorní a neustále dbať o transparentnú komunikáciu voči
spotrebiteľovi, to znamená hlavne poskytovať im pravdivé a úplné informácie, neklamať a nezavádzať
finančného spotrebiteľa a nepoužívať ani agresívne obchodné praktiky. NBS využíva na účely výkonu
kontrolných zaobstaraní finančných služieb aj osoby, ktoré nie sú jej stálymi zamestnancami 15.
Výhodou je, že si možno vybrať aj takú osobu, profil ktorej by bol pri zamestnancoch NBS z povahy
veci vylúčený (napr. dôchodcovia, študenti a pod.). Ďalšou výhodou je, že akýkoľvek zoznam
zamestnancov, ktorý by si eventuálne mohli viesť dohliadané subjekty, je neúčelný a dohliadané
subjekty nevedia predvídať, ktorý z ich potenciálnych klientov je osoba vykonávajúca dohľad na
mieste nepriamo alebo pod utajenou identitou.
Ako bolo už vyššie spomenuté, dôsledkom zavedenia povoľovacieho konania pre
poskytovanie spotrebiteľských úverov bolo výrazné zníženie počtu poskytovateľov týchto úverov.
Objavujú sa z času na čas prípady, kedy fyzické alebo právnické osoby poskytujú spotrebiteľom úvery
aj bez príslušného povolenia. V takýchto prípadoch má NBS oprávnenie uložiť v zmysle § 23 ods. 6
zákona o spotrebiteľských úveroch pokutu do výšky 150.000 EUR a pri opakovanom alebo závažnom
nedostatku až do výšky 500.000 EUR. To znamená, že aj „čierny trh“ poskytovateľov spotrebiteľských
úverov môže byť zo strany NBS sankcionovaný, okrem toho, že NBS má v prípade zistenia takéhoto
konania možnosť postúpiť podozrenia a informácie orgánom činným v trestnom konaní.
NBS ukladá sankcie za porušenie právnych predpisov na ochranu finančného spotrebiteľa
v zmysle zákona o dohľade a zákona o spotrebiteľských úveroch. Tomu, kto porušil práva finančného
spotrebiteľa alebo porušil povinnosti v oblasti ochrany finančných spotrebiteľov, je NBS v zmysle
zákona o dohľade oprávnená uložiť peňažnú sankciu vo forme pokuty v blokovom konaní, ak s tým
dohliadaný subjekt súhlasí, až do výšky 2.500 EUR16; sankcie v rozkaznom konaní až do výšky 5.000

§ 5a ods. 1 písm. b) zákona o ochrane spotrebiteľa
§ 53 ods. 6 OZ v spojení s § 1a nariadenia vlády 87/1995 Z. z.
13 § 1 ods. 2 zákona o spotrebiteľských úveroch
14
Rozhovor
s
Romanom
Fusekom,
TA3.
[online].
[cit.
2017-03-26].
URL:
http://www.nbs.sk/_img/Documents/_Rozhovory/2015/TA3_Roman_Fusek_Nekale_praktiky_neban
koviek.pdf
15
Rozhovor
s
Romanom
Fusekom,
TA3.
[online].
[cit.
2017-03-26].
URL:
http://www.nbs.sk/_img/Documents/_Rozhovory/2015/TA3_Roman_Fusek_Nekale_praktiky_neban
koviek.pdf
16 § 35b zákona o dohľade
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EUR17 a v konaní o uloženie sankcie až do výšky 700.000 EUR podľa závažnosti, rozsahu, dĺžky
trvania, následkov a povahy zisteného nedostatku18. Tomu, kto opakovane porušil práva finančného
spotrebiteľa alebo opakovane porušil povinnosti v oblasti ochrany finančných spotrebiteľov v období
12 mesiacov nasledujúcich po sebe, je NBS príslušná uložiť pokutu až do výšky 1.400.000 EUR 19.
Okrem peňažných sankcií je NBS oprávnená v zmysle zákona o dohľade uložiť dohliadanému
subjektu opatrenie na odstránenie a nápravu zistených nedostatkov, zakázať používať nekalú
obchodnú praktiku alebo zakázať používať neprijateľnú zmluvnú podmienku, zakázať poskytovať
finančnú službu alebo zakázať sprostredkúvať finančnú službu, na ktorú sa vzťahuje zistený
nedostatok, až do odstránenia tohto nedostatku, uložiť povinnosť uverejniť opravu úplnej, nesprávnej
alebo nepravdivej informácie, odobrať povolenie alebo iné udelené oprávnenie na vykonávanie
činnosti v oblasti finančného trhu alebo rozhodnúť o zrušení registrácie na vykonávanie činnosti
v oblasti finančného trhu.20 Zákon o spotrebiteľských úveroch dáva NBS možnosť uložiť veriteľovi po
zistení nedostatkov v činnosti veriteľa spočívajúcich v nedodržaní podmienok určených v povolení,
podmienok alebo povinností vyplývajúcich z iných rozhodnutí Národnej banky Slovenska uložených
veriteľovi, v nedodržiavaní alebo v obchádzaní ustanovení tohto zákona, právne záväzných aktov
Európskej únie vzťahujúcich sa na poskytovanie spotrebiteľských úverov alebo iných všeobecne
záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na poskytovanie spotrebiteľských úverov, tieto
sankcie: uložiť veriteľovi povinnosť prijať opatrenia na odstránenie a na nápravu zistených
nedostatkov; uložiť veriteľovi, ktorý je fyzickou osobou, pokutu do výšky 3.000 EUR a pri opakovanom
nedostatku alebo závažnom nedostatku až do 7.000 EUR a veriteľovi, ktorý je právnickou osobou,
pokutu do 150.000 EUR a pri opakovanom nedostatku alebo závažnom nedostatku až do 500.000
EUR; uložiť veriteľovi povinnosť predkladať osobitné výkazy, hlásenia, správy a iné informácie;
obmedziť alebo pozastaviť veriteľovi výkon činnosti poskytovania spotrebiteľských úverov alebo
odobrať veriteľovi povolenie.21 V zmysle zákona o dohľade má NBS možnosť okrem ukladania sankcií
zakázať nekalú obchodnú praktiku, ktorá ešte nebola vykonaná, ale jej vykonanie bezprostredne hrozí
a používať neprijateľnú zmluvnú podmienku v neprospech finančného spotrebiteľa v zmluve
o poskytnutí finančnej služby ani dojednávať zmluvy s finančnými spotrebiteľmi obsahujúce
neprijateľnú podmienku.22 Na základe vyššie uvedeného je zrejmé, že aj v oblasti správneho trestania
dohliadaných subjektov za porušenia (individuálne a/aj systémové), má NBS veľmi silné prostriedky,
a to okrem rôznych nepeňažných sankcií aj možnosť postihovať subjekty vysokými peňažnými
sankciami, dokonca im odobrať aj povolenie. Práve tento aspekt považujem v súvislosti s plnením
jednotlivých cieľov NBS za hypoteticky problematický, nakoľko využitie najzávažnejšej sankcie - napr.
sankcia v maximálne možnej výške alebo odobratie povolenia (pri zachovaní účelnosti sankcie), ktoré
by NBS uložila dohliadaným subjektom pri najzávažnejších alebo opakovaných porušeniach
predpisov na ochranu finančného spotrebiteľa, by mohli ohroziť aj existenciu dohliadaného subjektu,
a tým, v určitých prípadoch, aj stabilitu finančného trhu. V súčasnosti je zatiaľ táto úvaha hypotetická
a riešenie bude nepochybne závisieť od okolností konkrétnych prípadov. Ďalším nemenej dôležitým
nástrojom ochrany finančného spotrebiteľa je aj zverejňovanie rozhodnutí 23 na webovom sídle NBS
alebo vo vestníku NBS, a to výroku a odôvodnenia právoplatných rozhodnutí Národnej banky
Slovenska vo veciach ochrany finančných spotrebiteľov okrem uložených blokových pokút. Povinnosť
NBS zverejniť akékoľvek právoplatné rozhodnutie preto podľa môjho názoru plní najmä preventívnu
funkciu. Samozrejme aj ostatné druhy sankcií spĺňajú túto funkciu, avšak nemajú taký dosah na
konkrétnu „značku“ finančnej inštitúcie. Mohlo by sa zdať, že zverejnenie na webovom sídle NBS
nebude dostatočné, najmä z dôvodu, že sa nedostane k širokej verejnosti. V súčasnom nastavení
verejnosti, kedy je akákoľvek „negatívna informácia“ o dohliadaných subjektoch veľmi populárna,
považujem zverejnenie na webe NBS za dostatočné. Téma ochrany finančných spotrebiteľov je
v rámci mediálneho sveta veľmi atraktívna, najmä ak ide o prípady porušenia pravidiel na finančnom

§ 35c zákona o dohľade
§ 35f ods. 1 písm. a) zákona o dohľade
19 § 35f ods. 2 zákona o dohľade
20 § 35f ods. 1 písm. b) až f) zákona o dohľade
21 § 23 ods. 2 písm. a) až e) zákona o spotrebiteľských úveroch
22 §35e ods. 1 písm. a) a b) zákona o dohľade
23 § 37 ods. 1 písm. d) zákona o dohľade
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trhu, a to hlavne preto, že ide o tému, ktorá vie zaujať širokú verejnosť (a médiá z toho dokážu vyrobiť
určitú senzáciu).
Sústredenie vykonávania činností dohľadu na finančnom trhu výlučne na jeden subjekt
prispelo nepochybne k transparentnosti tak pre dohliadané subjekty, ako aj pre finančných
spotrebiteľov. Ďalším prínosom je podľa môjho názoru aj väčšia odbornosť, kedy sa jeden orgán
dohľadu špecializuje len na jednu časť trhu (v tomto prípade len finančný trh). NBS pri prevzatí úlohy
v oblasti ochrany finančného spotrebiteľa deklarovala, že jej záujmom je pôsobiť preventívne na
finančný trh a to najmä prostredníctvom vydávania metodických usmernení a odporúčaní, čím chcela
nastaviť „benchmarky“ na finančnom trhu24. Od 1.1.2015 vydala NBS zatiaľ však len dve metodické
usmernenia, ktoré sa týkali oceňovacích tabuliek pri niektorých druhoch poistenia a označovania
poistných produktov. Z výročných správ NBS vyplýva, že už boli začaté aj sankčné konania voči
dohliadaným subjektom, no do dnešného dňa ešte nebolo zverejnené žiadne právoplatné
rozhodnutie. Mám za to, že od prevzatia právomocí NBS postupuje rozvážne a opatrne a jej snahou
nie je len autoritatívne nariaďovanie správania sa subjektom finančného trhu, ale nastavenie
jednotných pravidiel na slovenskom finančnom trhu tak, aby boli zachované pravidlá hospodárskej
súťaže a aby neboli poškodzované práva spotrebiteľov. V súčasnosti však najväčší problém vnímam
v politickom vplyve pri témach týkajúcich sa ochrany spotrebiteľa. Tak, ako je táto téma populárna
v mediálnom svete, rovnako je citlivo vnímaná aj politikmi, o čom svedčí aj neustále sa meniaca
legislatíva v oblasti ochrany finančného spotrebiteľa. Svedčia o tom aj rozsiahle a časté novelizácie,
napríklad aj zákona o spotrebiteľských úveroch; od 1.1.2015 k dnešnému dňu nadobudlo účinnosť 7
novelizácií, niektoré z nich neprešli ani štandardným legislatívnym procesom (napr. zákon č.
438/2015 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony), a napriek tomu výrazne zasiahli
pôsobenie subjektov na finančnom trhu. V právnom štáte je podľa môjho názoru potrebné
minimalizovať takéto časté zmeny a nekonať emocionálne, prípadne pod tlakom verejnosti pri tvorbe
právnych predpisov. Za týmto účelom si myslím, že by NBS mohla byť v horizonte 2 rokov inštitúciou,
ktorá napomôže tomu, aby k takýmto častým zmenám nedochádzalo, jednak komunikáciou so
zástupcami zákonodarného orgánu, ako aj prostredníctvom usmerňovania finančného trhu za pomoci
vydávania stanovísk a metodických usmernení. Na to má predsa tieto prostriedky. Pri kreovaní
benchmarkov ešte bude nutné ustriehnuť aj mieru regulácie, aby NBS nezasahovala do
súkromnoprávnych vzťahov viac, ako je nevyhnutné. Prílišná regulácia totiž môže pôsobiť aj
kontraproduktívne, ak sa napríklad nenechá dostatočný priestor pre zmluvnú voľnosť, a nepochybne
to môže viesť aj k deformácii voľného trhu a zdravého konkurenčného prostredia.
Kontaktné údaje:
JUDr. Zuzana Szabó
zuzana.szabo@nbs.sk
Národná banka Slovenska
Imricha Karvaša 1
813 25 Bratislava
Slovenská republika
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VYBRANÉ APLIKAČNÉ PROBLÉMY PROCESNÝCH KÓDEXOV V
OBCHODNOM PRÁVE
Peter Lukáčka
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Autor sa v príspevku zameriava na skúmanie problematiky trov konania s osobitným
zreteľom na otázky súvisiace s platením výdavkov, ktoré v súdnom konaní môžu vzniknúť a ktoré boli
v skoršej právnej úprave občianskeho súdneho poriadku označované ako tzv. trovy štátu.
Kľúčové slová: trovy konania, trovy štátu, platenie trov, náhrada trov konania
Abstract: The Author analyzes costs of court proceedings, taking into account especially the costs
previously (in the civil procedure code from prior to 2016) considered as costs of the state.
Keywords: judicial costs, costs of the state, covering the costs, compensation of costs

ÚVOD
V ostatnom období došlo k významným zmenám civilného práva procesného. S
účinnosťou nových procesných kódexov od 1.6.2016 bol zrušený zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky
súdny poriadok (ďalej aj „OSP“), ktorý bol de facto nahradený novými kódexmi civilného práva
procesného a to zákonom č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej aj „CSP“), zákonom č.
161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok (ďalej aj „CSP“) a zákonom č. 162/2015 Z. z. Správny
súdny poriadok. Tieto zákony sa vo svojej podstate dotýkajú všetkých oblastí práva nevynímajúc ani
právo obchodné, keďže sú to práve podnikatelia, ktorých spory v podstatnej miere zaťažujú slovenské
súdy. V tejto súvislosti je zároveň potrebné podotknúť, že problematika uplatnenia nových procesných
kódexov je vo všeobecnej rovine témou, ktorá aj napriek tomu, že od ich schválenia uplynul už istý
čas, nie je i v súčasnosti príliš prebádaným poľom vedeckého skúmania a z tohto dôvodu je pomerne
zložité formulovať aj jej sporné aspekty. Aj napriek tejto skutočnosti sa v súlade s názvom svojho
príspevku ako aj v súlade s témou sekcie konferencie na ktorej bol tento príspevok prezentovaný,
snažím identifikovať a následne analyzovať určité polemické otázky súvisiace s aplikáciu nových
civilných procesných kódexov, ktoré sa dotýkajú najmä oblasti platenia trov konania a osobitne
inštitútu, ktorý bol v skoršej právnej úprave ozn. Ako tzv. trovy štátu.
1

TROVY KONANIA ŠTÁTU
V zmysle § 251 CSP sú trovami konania všetky preukázané, odôvodnené a účelne
vynaložené výdavky, ktoré vzniknú v konaní v súvislosti s uplatňovaním alebo bránením práva. Oproti
predchádzajúcej právnej úprave, ktorá vymedzovala trovy konania demonštratívnym výpočtom
jednotlivých prípadov1, ktoré bolo možné do tejto skupiny zahrnúť, došlo k značnému zovšeobecneniu
definície tohto pojmu. Je potrebné podotknúť, že toto nové vymedzenie trov konania pravdepodobne
zahŕňa aj jednotlivé prípady, ktoré boli v skoršej právnej úprave explicitne uvádzané. Táto zmena
prístupu je v dôvodovej správe k uvedenému ustanoveniu zdôvodnená tak, že: „Predkladaná právna
úprava vychádza z niekoľkých koncepčných zmien, ktorých cieľom je výrazné zjednodušenie
2

§ 137 zákona č. 99/1963 občiansky súdny poriadok: „Trovy konania sú najmä hotové výdavky
účastníkov a ich zástupcov, včítane súdneho poplatku, ušlý zárobok účastníkov a ich zákonných
zástupcov, trovy dôkazov, odmena notára za vykonávané úkony súdneho komisára a jeho hotové
výdavky, náhrada výdavkov právnickej osoby, ktorá je oprávnená zastupovať v konaní podľa
osobitného predpisu, odmena správcu dedičstva a jeho hotové výdavky, tlmočné a odmena za
zastupovanie, ak je zástupcom advokát.“
1
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a zefektívnenie doterajšej právnej úpravy a odstránenie inštitútov, ktoré sa v praxi neosvedčili
a v konečnom dôsledku právnu úpravu trov konania zneprehľadnili a ešte zvýšili potenciál nárastu
prieťahov v konaní. Navrhované systémové riešenia vychádzajú z delenia inštitútu trov konania na
platenie trov konania a náhradu trov konania a v podstatnej miere tieto inštitúty systémovo
zjednodušujú a prispôsobujú charakteru sporového konania.“ 2 Snahu zákonodarcu o zjednodušenie
a zefektívnenie právnej úpravy trov konania je nutné bez výhrad podporiť. Domnievam sa však, že až
aplikačná prax súdov ukáže, či bol tento zámer aj bez akýchkoľvek výhrad naplnený.
Trovy konania ako inštitút procesného práva je bezprostredne spojený s nákladmi vedenia
súdneho sporu, pokiaľ ide o strany, ich zástupcov a iné osoby zúčastnené na konaní. Náklady
samotného súdneho systému znáša bez nároku na ich náhradu štát v rámci výkonu verejnej moci
a plnenia svojich základných úloh. Výdavky v konaní znáša primárne každý sám a vymedzenie trov
sporového konania má význam najmä v súvislosti s ich náhradou.3
V rámci ďalšej analýzy pojmu trovy konania je nutné dovodiť záver, že pre naplnenie vyššie
uvedeného vymedzenia tohto pojmu je potrebné naplniť jeho jednotlivé definičné znaky, tzn. musí ísť
o preukázané, odôvodnené a účelne vynaložené výdavky, ktoré vznikli v súvislosti s uplatňovaním
alebo bránením práva. Tieto definičné/zákonné znaky pojmu trovy konania musia byť splnené
kumulatívne.
Vyššie uvedené zmeny, ktoré vyplývajú z novej právnej úpravy CSP je možné z hľadiska ich
sledovaného cieľa hodnotiť pozitívne, najmä pokiaľ sa jedná o tvorbu určitého priestoru pre flexibilitu
pri identifikácii trov konania na jednej strane a zároveň aj k jednoznačnému určeniu definičných
znakov tohto inštitútu.
Na druhej strane je potrebné uviesť, že vzhľadom na rozsah legislatívnych a do istej miery
aj principiálnych zmien v oblasti právnej úpravy trov konania a ich platenia je však možné uvažovať
aj o aplikačných dôsledkoch týchto zmien, ktoré bude musieť vyriešiť buď súdna prax, resp. doplnenie
zákonného znenie danej problematiky. V tomto zmysle by som rád poukázal na významnú zmenu,
ktorá sa týka ustanovenia § 252 Civilného sporového poriadku. Rozdiel oproti právnej úprave
Občianskeho súdneho poriadku, ktorý danú problematiku upravoval 4 je zreteľný a spočíva v tom, že
predmetné ustanovenie pravdepodobne rozširuje okruh subjektov, ktoré budú povinné znášať
výdavky, ktoré tomuto subjektu vzniknú. Predošlá právna úprava bola skôr zameraná na účastníkov
a ich zástupcov. Pri rigoróznom výklade § 252 CSP by mal pravdepodobne „každý“ (t.j. aj znalec) platiť
výdavky, ktoré mu v konaní vzniknú sám.5
V nadväznosti na uvedené, by som rád poukázal taktiež na skutočnosť, že v platnej právnej
úprave absentuje explicitná úprava tzv. trov štátu,6 ktoré môžu, resp. vznikli v priebehu konania.
Predošlá právna úprava v tomto prípade prelamovala zásadu, že počas konania si každý účastník
platí všetky svoje trovy konania a taxatívne určovala prípady v ktorých namiesto účastníkov konania
platil trovy konania štát. Primárne sa táto problematika dotýka prípadov, ktoré sa spravujú Civilným
mimosporovým poriadkom, ale takéto trovy by pravdepodobne mohli vniknúť aj v konaniach
spravujúcich sa CSP a v ktorých sú stranami subjekty obchodného práva. Takýmto prípadom by
mohla byť potreba vykonania znaleckého posudku, resp. vypracovanie geometrického plánu
Dôvodová správa k § 245 (pôvodné ustanovenie upravujúce trovy konania – v schválenom znení
zákona § 251) Vládneho návrhu zákona Civilný sporový poriadok
3 Bližšie pozri: Števček, M., Ficová, S., Baricová, J., Mesiarkinová, S., Bajánková, J., Tomašovič, M.,
a kol. Civilný sporový poriadok. Komentár. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 890
4 § 140 ods. 1 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok : „Každý účastník platí trovy konania,
ktoré vznikajú jemu osobne, a trovy svojho zástupcu. Spoločné trovy platia účastníci podľa pomeru
účastníctva na veci a na konaní.“
5 K výkladový problémom § 252 CSP bližšie pozri: Maliar, M: Ticho po búrke - Trovy konania §252,
dostupné dňa 15.5.2017 na : http://www.lexforum.cz/582
6 K vymedzeniu pojmu „trovy štátu“ bližšie pozri: Števček, M., Ficová, S. a kol.: Občiansky súdny
poriadok. I. diel. Komentár. 2. vydanie. Praha: : C. H. Beck, 2016, 2012
2

330

(vysporiadania podielového spoluvlastníctva účastníkov konania), ktorých vykonanie však žiaden
z účastníkov konania nenavrhol, resp. by sa mohlo jednať o prípad, ak nadriadený súd určí povinnosť
doplniť dokazovanie o vykonanie práve znaleckého posudku alebo iného úkonu s ktorým sú
objektívne spojené určité finančné náklady. Domnievam sa, že v tomto prípade by bolo síce možné
uvažovať o aplikácii ustanovenia § 253 ods. 1 CSP a uložiť strane konania povinnosť zložiť preddavok
na vykonanie dôkazu, avšak zo zo znenia § 253 CSP je zrejmé, že sa jedná o situáciu, kedy vykonanie
dôkazu navrhla niektorá zo strán, čo vo vyššie spomínaných prípadoch absentuje.
K riešeniu načrtnutej problematiky pokiaľ sa týka rozhodovania o náhrade trov štátu v konaniach
začatých pred účinnosťou CSP sa vyjadrilo Ministerstvo spravodlivosti SR a na otázku:
Akým spôsobom má súd po 1.7.2016 postupovať a rozhodovať o náhrade trov štátu v konaniach
začatých pred 1.7.2016, ak v nich vznikli trovy štátu, ktoré nie sú kryté preddavkami a v súčasnosti
sa v CSP nenachádza ustanovenie o trovách štátu?
odpovedalo tak, že:
O samotnej náhrade trov dôkazu (nároku a výške) súd osobitne nerozhoduje, rozhodne však o nej
osobitným výrokom v rozhodnutí, ktorým sa konanie končí (§ 262 ods. 1 CSP). Osobitný výrok je
potrebný nielen z dôvodu prehľadnosti, ale aj z dôvodu možnosti podania opravného prostriedku
(odvolania proti výroku o nároku) resp. sťažnosti (proti výške).
O náhrade trov konania štátu, ktoré vznikli za účinnosti OSP, rozhodne súd po 1.7.2016 podľa
výsledku konania podľa § 255 či § 256 CSP v spojení s § 253 CSP a § 470 ods. 2 CSP s tým, že o
samotnom nároku rozhodne sudca a o výške súdny úradník.7
Vzhľadom na uvedené stanovisko Ministerstva spravodlivosti SR je potrebné pri riešení
načrtnutého problému pristúpiť k analýze nasledovných ustanovení Civilného sporového poriadku:

...
§ 255
(1) Súd prizná strane náhradu trov konania podľa pomeru jej úspechu vo veci.
(2) Ak mala strana vo veci úspech len čiastočný, súd náhradu trov konania pomerne rozdelí, prípadne
vysloví, že žiadna zo strán nemá na náhradu trov konania právo.
§ 256
(1) Ak strana procesne zavinila zastavenie konania, súd prizná náhradu trov konania protistrane.
(2) Ak strana procesne zavinila trovy konania, ktoré by inak neboli vznikli, súd prizná náhradu týchto
trov protistrane.
§ 253
(1) Ak strana v konaní navrhne vykonanie dôkazu, s ktorým sú spojené výdavky, súd jej môže uložiť
povinnosť zložiť preddavok.
(2) Ak súd ustanoví znalca a strane nebolo priznané oslobodenie od súdneho poplatku, najneskôr
spolu s ustanovením znalca uloží povinnosť zložiť preddavok v rozsahu predpokladaných nákladov
znaleckého dokazovania.
(3) Ak strana v lehote určenej súdom preddavok nezloží, súd navrhnutý dôkaz nevykoná.
§ 470
(2) Právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona,
zostávajú zachované. Ak sa tento zákon použije na konania začaté predo dňom nadobudnutia
účinnosti tohto zákona, nemožno uplatňovať ustanovenia tohto zákona o predbežnom prejednaní
veci, popretí skutkových tvrdení protistrany a sudcovskej koncentrácii konania, ak by boli v
neprospech strany.

...

Dostupné dňa 15.5.2017 na : https://www.justice.gov.sk/Stranky/Nase-sluzby/Nase-projekty/noveprocesne-kodexy/Casto-kladene-otazky-CSP.aspx
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Aj napriek racionalite vyššie uvedeného stanoviska si dovolím vyjadriť určitú polemiku nad
možnosťou využitia predmetných ustanovení Civilného sporového poriadku, pretože v danom prípade
sa celkom nejedná o právnu úpravu, ktorú by bolo možné bez akýchkoľvek pochybností a výhrad
vzťahovať aj na problematiku tzv. trov štátu a ich náhradu. Prvým z argumentov, je ten, že
ustanovenie § 255 CSP sa týka primárne situácie priznania náhrady trov konania, ktoré vznikli strane
v priebehu konania. Pričom podľa § 60 CSP sú stranami konania žalobca a žalovaný, teda nie súd
resp. štát, ktorému tieto náklady vznikli. Rovnako považujem za problematické využiť aplikáciu § 253
CSP z dôvodu, že dané ustanovenie pojednáva o situácii preddavku na vykonanie dôkazu, ktorého
vykonanie však navrhla strana konania, čo však v danom prípade nie je rovnako naplnené.
V tejto súvislosti sa javí ako vhodné poukázať na skutočnosť, že platenie trov štátu bolo v Občianskom
súdnom poriadku explicitne upravené v § 148 ods. 1 v zmysle ktorého mal štát podľa výsledkov
konania proti účastníkom právo na náhradu trov konania, ktoré platil. Ak sú u niektorého účastníka
predpoklady na oslobodenie od súdnych poplatkov, náhrada trov sa proti tomuto účastníkovi zníži o
rozsah, ktorý mu súd priznal. V tomto zmysle je možné podporiť aj argument o aplikácii § 470 ods. 2
CSP a súd by mohol pri rozhodovaní o platení tzv. trov štátu, ktoré vznikli pred účinnosťou Civilného
sporového poriadku vychádzať z prechodných ustanovení tohto zákona.
Načrtnutý postup súdu pri rozhodovaní o tzv. trovách štátu však nerieši bez pochybností
situáciu, resp. prípady, ak vzniknú také trovy, ktoré by sme v zmysle skoršej právnej úpravy
Občianskeho súdneho poriadku mohli subsumovať pod spomínaný pojem „trovy štátu“. K tomuto
záveru ma vedie skutočnosť, že v prípade vzniku takéhoto druhu výdavkov po účinnosti CSP 8 nebude
možné uvažovať o využití prechodného ustanovenia § 470 CSP. V tomto prípade sa teda bude jednať
o situáciu, kedy platná právna úprava CSP neobsahuje explicitnú právnu úpravu, ktorá by tieto
prípady (na rozdiel od OSP § 148 ods. 1) riešila. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že sa podľa
mojej mienky nejedná o pochybenie zákonodarcu, ktorý prijal CSP, ale táto skutočnosť je prejavom
posilnenia princípu kontradiktórnosti sporového konania9 podľa CSP, kedy sa preferuje a podporuje
aktivita strán konania. Domnievam sa, že tento prístup je racionálny a mal by smerovať (spolu
s ďalšími procesnými inštitútmi) k zrýchleniu súdneho konania. Preto považujem vznik trov konania,
ktoré by mohli mať charakter pojmového vymedzenia skoršej právnej úpravy tzv. trov štátu za skôr
výnimočný prípad. Aj napriek tomu je však potrebné aj túto otázku vyriešiť, keďže aj marginálne
prípady musia byť rozhodnuté v súlade so zákonom.
Tak som uviedol vyššie tieto prípady by mohli vzniknúť aj pri znaleckých posudkoch pri
ktorých je v zmysle platnej právnej úpravy očakávaný postup riešenia trov tohto dôkazu upravený v §
253 CSP, t.j. v prípade ak strana v konaní navrhne vykonania tohto dôkazu a súd jej vyhovie, má súd
najneskôr s ustanovením znalca uložiť povinnosť zložiť preddavok v rozsahu predpokladaných
nákladov znaleckého dokazovania. Tento prístup vychádza z vyššie uvedenej snahy zákonodarcu
o podporu procesnej aktivity strán a zrýchlenie súdneho konania a elimináciu znaleckých posudkov,
ktoré nie sú nevyhnutné pre skončenie konania. Na druhej strane však nerieši prípad, ak by
výnimočne došlo k takej situácii, že potreba vykonania tohto dôkazu nevyplynie z konkrétneho návrhu
strany. Domnievam sa, že pri riešení tejto situácie by bolo možné vychádzať z princípov upravených
v zákone č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej aj „ zákon o znalcoch“) a ako zadávateľa10 identifikovať konkrétny súd, ktorý by bol
povinný aj na úhradu znalečného podľa § 2 ods. 4 zákona o znalcoch. Otázkou však ostáva, či tento
„čierny Peter“ zostane v rukách súdu a na tento prípad sa bude aplikovať ustanovenie samostatne §
252 CSP, t.j. že tento výdavok bude znášať súd, ktorý ho vynaložil, alebo sa podarí prostredníctvom
výkladu noriem upravujúcich túto problematiku ustáliť spôsob, akým tieto výdavky preniesť na niektorú
zo strán konania.

Prípady možného vzniku týchto výdavkov sme uviedli vyššie v texte tohto článku.
K pojmu „kontradiktórny princíp“ bližšie pozri: Števček, M., Ficová, S., Baricová, J., Mesiarkinová,
S., Bajánková, J., Tomašovič, M., a kol. Civilný sporový poriadok. Komentár. Praha: C. H. Beck, 2016,
s. 903-904
10 V zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 384/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov: „Znalec, tlmočník alebo prekladateľ podľa odseku 1 písm. a) vykonáva
svoju činnosť pre súd, iný orgán verejnej moci, fyzickú osobu alebo právnickú osobu (ďalej len
„zadávateľ“).“
8
9
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Vzhľadom na uvedené sa domnievam, že je možné v rovine de lege ferenda uvažovať
o úprave, ktorá by explicitne riešila uvedenú situáciu, ktorá môže vzniknúť v súvislosti s platením trov,
ktoré v priebehu konania vzniknú inému subjektu ako stranám (napr.: štátu), tak aby nemohli vznikať
pochybnosti o povinnosti o ich úrade, resp. tak aby bolo nemohlo dôjsť k odlišnému výkladu
a procesnému postupu súdov v rovnakých veciach.
ZÁVER
Právna úprava trov konania prešla v ostatnom období významnými zmenami, ktoré výrazne
zasiahli do relatívne ustálenej aplikačnej praxe. Deklarovaným zámerom zákonodarcu bolo túto
oblasť procesného práva zjednodušiť a nastaviť jej princípy tak, aby došlo k stanoveniu spravodlivých
princípov určovania subjektu povinného znášať trovy konania. Vzhľadom na skutočnosť, že
rozhodovanie o trovách a o určení povinného subjektu na ich úhradu je súčasťou podstatnej časti
rozhodnutí súdov, prináša táto skutočnosť aj nespočetné množstvo rôznorodých situácii na ktorých
by mala právna úprava tejto oblasti pamätať, resp. by mala aspoň vytvárať flexibilný priestor
umožňujúci ich riešenie. Zároveň je však potrebné podotknúť, že osobitne v tejto oblasti je nevyhnutné
zabezpečiť stabilitu a najmä predvídateľnosť súdnych rozhodnutí, čo prispeje k napĺňaniu funkcií,
ktoré sú pre tento inštitút určujúce.
Zároveň považujem za potrebné uviesť, že ku dňu tvorby tohto príspevku sa mi nepodarilo vyhľadať
vedeckú/odbornú prácu, ktorá by sa osobitne venovala tejto problematike a z tohto dôvodu verím, že
aj tento príspevok prispeje k odbornej diskusii a ustáleniu riešení načrtnutých problémov.
4

Použitá literatúra:
MALIAR, M: Ticho po búrke - Trovy konania §252, dostupné dňa 15.5.2017 na :
http://www.lexforum.cz/582
ŠTEVČEK, M., FICOVÁ, S. a kol.: Občiansky súdny poriadok. I. diel. Komentár. 2. vydanie. Praha: :
C. H. Beck, 2016, 2012
ŠTEVČEK, M., FICOVÁ, S., BARINCOVÁ, J., MESIARKINOVÁ, S., BAJÁNKOVÁ, J., TOMAŠOVIČ,
M., a kol. Civilný sporový poriadok. Komentár. Praha: C. H. Beck, 2016
Stanovisko
Ministerstva
spravodlivosti
Slovenskej
republiky
dostupné
na
:
https://www.justice.gov.sk/Stranky/Nase-sluzby/Nase-projekty/nove-procesne-kodexy/Castokladene-otazky-CSP.aspx
Kontaktné údaje:
JUDr. Peter Lukáčka, PhD.
e-mail: peter.lukacka@flaw.uniba.sk
Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta – Katedra obchodného, finančného a hospodárskeho práva
Šafárikovo nám. č. 6
818 05 Bratislava
Slovenská republika

333

OBCHODNÝ REGISTER V KONTEXTE NOVÉHO CIVILNÉHO
MIMOSPOROVÉHO PORIADKU
Angelika Mašurová
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Abstrakt: Predmetom článku je nová právna úprava konaní vo veciach obchodného registra, ktoré
sú s účinnosťou od 1. júla 2016 upravené v novom Civilnom mimosporovom poriadku. Jedná sa o
konanie o zápise údajov do obchodného registra, o konanie o zosúladenie údajov v obchodnom
registri so skutočným právnym stavom a o konanie o zrušenie zápisu údajov do obchodného registra.
Príspevok predovšetkým hodnotí prínos novej právnej úpravy týchto konaní pre prax v porovnaní s
predošlou právnou úpravou.
Kľúčové slová: Obchodný register, Konania vo veciach obchodného registra.
Abstract: The article deals mainly with the new regulation of the Proceedings in the matters of the
Commercial Register. Since 1sth of July 2016 these special proceedings have been codified in the
new Code of Non-contentious Civil Procedure. The article analyses the contribution of the new
regulation in comparison with the former Civil Procedure Code.
Key words: Commercial Register, Proceedings in the matters of the Commercial register.
ÚVOD
Obchodný register zažil v posledných rokoch významnú rekodifikáciu, predovšetkým v roku
2004, kedy sa stal (1.2.2004) účinným zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZOR"). Právna úprava
obchodného registra je obsiahnutá predovšetkým v tomto zákone, ktorý v zmysle § 1 ZOR upravuje:
a) zoznam údajov, ktoré sa zapisujú do obchodného registra (ďalej len "zapisované údaje"),
b) obsah zbierky listín,
c) postup pri zápise údajov do obchodného registra, zápise zmeny zapísaných údajov a
výmaze zapísaných údajov (ďalej len "registrácia"),
d) podmienky zápisu údajov do obchodného registra, zápisu zmeny zapísaných údajov a
výmazu zapísaných údajov,
e) ukladanie listín do zbierky listín,
f) nahliadanie do obchodného registra, vyhotovovanie výpisov, odpisov a potvrdení z
obchodného registra, ako aj vyhotovovanie kópií listín a potvrdení zo zbierky listín.
1

Registrácia v zmysle § 1 písm. c) ZOR sa môže začať len na návrh zapísanej osoby alebo na
návrh inej osoby oprávnenej podľa osobitného zákona.1 Jedná sa o postup, ktorý nemá povahu
civilného procesu (predtým občianskeho súdneho konania2). Tento fakt odráža aj skutočnosť, že na
registráciu sa neaplikujú ustanovenia Civilného sporového poriadku,3 ani ustanovenia Civilného
mimosporového poriadku4 (predtým ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku5) a samotná
registrácie bola na základe § 4 ods. 36 zákona č. 549/2003 Z .z. o súdnych úradníkoch daná do
Napr. Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, pozri § 5 ods. 1 ZOR.
§ 352a Občianskeho súdneho poriadku výslovne zaraďoval zápis údajov do obchodného registra,
zmenu zapísaných údajov, výmaz zapísaných údajov a ukladanie listiny do zbierky listín
vykonávaných súdom podľa ZOR medzi inú činnosť súdu v zmysle Siedmej časti.
3 Zákon č. 160/2015 Z. z.
4 Zákon č. 161/2015 Z. z.
5 Zákon č. 99/1963 Zb.
6 Predmetné ustanovenie znie: „Vyšší súdny úradník vykonáva zápis údajov do obchodného registra,
zápis ich zmeny alebo nevyhovie návrhu na zápis do obchodného registra podľa osobitného zákona.“
1
2
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kompetencie vyšších súdnych úradníkov.7 Charakteristickým znakom registrácie je, že sa jedná
o veľmi formalistický postup,8 ktorý zo strany vyššieho súdneho úradníka podlieha len obmedzenej
materiálnej kontrole,9 nakoľko zodpovednosť za obsahovú stránku príloh bola v mnohých prípadoch,
predovšetkým u akciovej spoločnosti, prenesená na notárov.10
Právne účinky zápisov v zmysle pozitívnej a negatívnej resp. negujúcej materiálnej publicity
upravuje § 27 Obchodný zákonník.11
Tretiu právnu oblasť, ktorá je relevantná v súvislosti s obchodným registrom, predstavujú
osobité mimosporové konania, ktoré pôvodne pod názvom „Konanie vo veciach obchodného registra
a rozhodovanie o námietkach proti odmietnutiu vykonania zápisu“ upravoval Občiansky súdny
poriadok v ustanoveniach §§ 200a-200c. Aktuálne sú osobitné mimosporové konania týkajúce sa
obchodného registra ako „Konania vo veciach obchodného registra“ predmetom úpravy nového
Civilného mimosporového poriadku (ďalej len „CMP“) v ustanoveniach §§ 278 až 303.
V ust. § 278 CMP zákonodarca zakotvil predmet osobitných mimosporových konaní vo veciach
obchodného registra taxatívnym12 výpočtom nasledovných druhov konaní:
a) konanie o zápise údajov do obchodného registra (ďalej len "konanie o zápise údajov"),
b) konanie o zosúladenie údajov v obchodnom registri so skutočným právnym stavom (ďalej
len "konanie o zosúladenie údajov"),
c) konanie o zrušenie zápisu údajov do obchodného registra (ďalej len "konanie o zrušenie
zápisu údajov").
Na všetky predmetné konania je podľa § 279 ods. 1 CMP kauzálne príslušný registrový súd,
ak osobitný predpis neustanovuje inak. V zmysle § 279 ods. 2 CMP je registrovým súdom okresný
súd, ktorý je príslušný viesť obchodný register. Obchodný register vedie okresný súd v sídle kraja. 13
Miestna príslušnosť sa podľa § 280 CMP riadi osobitným predpisom, ktorým je ZOR.14
Z povahy veci sa jedná o konania, ktorým musela predchádzať registrácia postupom podľa §
6 a nasl. ZOR. Táto buď skončila zápisom (napr. v zápisom právnickej osoby) a následne ohľadom
zapísanej osoby nastali zmeny, ktoré sa stali dôvodom pre začatie konania o zosúladenie údajov
alebo konania o zrušenie zápisu údajov. Alebo naopak, zápis bol odmietnutý (napr. prvozápis

Porovnaj k predošlej právnej úprave, ešte počas účinnosti Občianskeho súdneho poriadku,
DUBOVÁ, I.: Nová úprava obchodného registra. In: Právny obzor, 2004, č. 4, s. 296.
8 Návrh na zápis sa v zmysle § 5 ods. 2 prvá veta ZOR podáva – či už v listinnej alebo elektronickej
podobe – výlučne na tlačive ustanovenom osobitným predpisom, ktorým je vyhláška č. 25/2004 Z. z.
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 15. decembra 2003, ktorou sa ustanovujú vzory
tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k
návrhu na zápis priložiť, a musí byť doložený listinami, z ktorých vyplývajú údaje, ktoré sa majú do
obchodného registra zapísať, a listinami, z ktorých vyplývajú skutočnosti, ktoré sa majú podľa tohto
zákona preveriť.
9 K tomu pozri bližšie § 7 ZOR.
10 Porovnaj DUBOVÁ, I.: Nová úprava obchodného registra. In: Právny obzor, 2004, č. 4, s. 300 a nasl.
Kriticky ĎURICA, M.: Poznámky k novej právnej úprave konania vo veciach obchodného registra
(procesné súvislosti). In: Právny obzor, 2004, č. 4, s. 306 a nasl.
11 K tomu pozri bližšie PATAKYOVÁ, M. a kol.: Obchodný zákonník: komentár. 5. vyd. Bratislava:
C.H.Beck, 2016, s. 112 a nasl. V kontexte historického vývoja danej problematiky porovnaj
PATAKYOVÁ, M.: Obchodný register. Vybrané a súvisiace problémy. Bratislava: Vydavateľské
oddelenie Právnickej fakulty UK, 1999.
12 Dôvodová správa k zákonu č. 161/2015, CMP, § 278.
13 Podľa § 279 ods. 3 CMP obchodný register vedie: pre obvod Krajského súdu v Bratislave Okresný
súd Bratislava I, pre obvod Krajského súdu v Trnave Okresný súd Trnava, pre obvod Krajského súdu
v Trenčíne Okresný súd Trenčín, pre obvod Krajského súdu v Nitre Okresný súd Nitra, pre obvod
Krajského súdu v Žiline Okresný súd Žilina, pre obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici Okresný
súd Banská Bystrica, pre obvod Krajského súdu v Prešove Okresný súd Prešov, pre obvod Krajského
súdu v Košiciach Okresný súd Košice I.
14 Pozri k tomu bližšie § 4 ZOR.
7
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právnickej osoby alebo zmena zápisu ohľadom už zapísanej právnickej osoby), následkom čoho
oprávnená osoba podala námietky v rámci konania o zápise údajov.
Tieto osobitné konania, predovšetkým zmeny, ktoré v súvislosti s danými konaniami priniesol
nový Civilný mimosporový poriadok, budú bližšie rozobraté v nasledovnom texte.
KONANIA VO VECIACH OBCHODNÉHO REGISTRA
Konanie o zápise údajov do obchodného registra
Tento druh konania, týkajúci sa námietok proti odmietnutiu vykonania zápisov, pôvodne
upravený v § 200b a § 200ba Občianskeho súdneho poriadku, nezaznamenal žiadnu osobitnú zmenu.
Zákonodarca akurát v ustanovení § 281 CMP upresnil, že zápisom údajov do obchodného registra sa
rozumie aj zápis zmeny údajov a výmaz zapísaných údajov. Inak bola ponechaná pôvodná právna
úprava. To predovšetkým znamená, že v prípade, ak registrový súd v konaní o zápise údajov do
obchodného registra odmietne vykonať zápis, môže navrhovateľ na registrovom súde podať námietky
proti odmietnutiu vykonania zápisu v lehote 15 dní odo dňa doručenia oznámenia o odmietnutí
vykonania zápisu.15 Späťvzatie námietok sa nepripúšťa.16
Ako už bolo hore spomenuté, tomuto konaniu musí predchádzať návrh na zápis podľa ZOR,
ktorému registrový súd nevyhovel. V námietkach môže navrhovateľ v zmysle § 282 ods. 2 CMP
odstrániť nedostatky, najmä doplniť chýbajúce údaje alebo opraviť nesprávne údaje, pre ktoré bolo
vykonanie zápisu odmietnuté.
O námietkach rozhoduje registrový súd podľa § 285 ods. 1 CMP bez nariadenia pojednávania
v lehote desiatich pracovných dní od ich doručenia. Odmietnutie vykonania zápisu preskúma súd len
z hľadiska splnenia podmienok podľa osobitného predpisu, ktorým je ZOR. Ak registrový súd
námietkam vyhovie, vykoná zápis. Ak návrh na zápis obsahuje deň, ku ktorému má byť navrhovaný
údaj zapísaný, zapíše sa navrhovaný údaj k tomuto dňu. Ak registrový súd vykonáva zápis neskôr
alebo ak návrh na zápis neobsahuje deň, ku ktorému má byť navrhovaný údaj zapísaný, zapíše sa
navrhovaný údaj ku dňu nasledujúcemu po dni vykonania zápisu.17 O vykonaní zápisu registrový súd
vydá potvrdenie, ktoré bezodkladne odošle navrhovateľovi. V potvrdení uvedie obsah vykonaného
zápisu. Po zápise vydá registrový súd výpis z obchodného registra, ktorý bezodkladne odošle
navrhovateľovi. Námietky proti vykonaniu zápisu nie sú prípustné.18
Registrový súd námietky podľa § 286 ods. 1 CMP zamietne, ak nie sú splnené podmienky na
vykonanie zápisu. O zamietnutí námietok sa rozhoduje uznesením. Proti tomuto uzneseniu je
prípustné odvolanie.19 Pre prax je dôležité, že námietky proti odmietnutiu vykonania zápisu ako aj
prípadné odvolanie nepodliehajú súdnemu poplatku.20
Ak navrhovateľ podal námietky, odstránil nedostatky, ktoré boli dôvodom na odmietnutie
vykonania zápisu, a ak sú splnené všetky podmienky na vykonanie zápisu podľa osobitného predpisu,
ktorým je ZOR, vykoná zápis súdny úradník. V ostatných prípadoch o námietkach rozhoduje sudca.21
Obdobne ako právna úprava podľa Občianskeho súdneho poriadku, upravuje aj Civilný
mimosporový poriadok v § 288 možnosť podať námietky v elektronickej podobe. Námietky musia byť
podané prostredníctvom príslušného elektronického formulára pre elektronické podanie zverejneného
na ústrednom portáli verejnej správy podľa osobitného predpisu 22 a autorizované navrhovateľom
podľa osobitného predpisu,23 inak na ne registrový súd neprihliada.
Ak boli námietky podané v listinnej podobe a ich súčasťou je nový návrh na zápis alebo iné
listiny, tento návrh spolu s prílohami musia mať podľa § 288 ods. 2 CMP listinnú podobu. Ak boli
námietky podané v elektronickej podobe, prílohy možno podať v listinnej podobe alebo v elektronickej
2
2.1

§ 282 ods. 1 v spojení s § 283 CMP.
§ 284 CMP.
17 § 285 ods. 2 CMP.
18 § 285 ods. 3 CMP.
19 § 286 ods. 2 CMP
20 Porovnaj uznesenie Najvyššieho súdu SR z 15. marca 2012, sp. zn. 5 Obdo 5/2012.
21 Porovnaj § 287 CMP.
22 Zákon č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
23 Zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách).
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podobe. Pri podávaní listín sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu, ktorým je § 3 ods.
3 ZOR.24
Ak sa námietky podávajú v elektronickej podobe, prílohy dokladané v elektronickej podobe
musia byť podané spolu s námietkami, inak na ne registrový súd neprihliada. Ak boli námietky podané
v elektronickej podobe a dokladajú sa k nim všetky alebo niektoré prílohy v listinnej podobe, musia
byť všetky prílohy v listinnej podobe doručené na registrový súd v ten istý deň, inak na ne registrový
súd neprihliada.25
Ak sa námietky podávajú v elektronickej podobe a ich súčasťou sú prílohy v listinnej podobe,
musí byť v námietkach uvedené, ktoré prílohy sa dokladajú v listinnej podobe a ktoré v elektronickej
podobe. Príloha alebo prílohy, ktoré sa majú podať v listinnej podobe, musia byť na registrový súd
doručené v lehote 15 dní odo dňa doručenia oznámenia o odmietnutí vykonania zápisu.26 V tomto
prípade plynie desaťdňová lehota, v rámci ktorej má súd o námietkach rozhodnúť, odo dňa doručenia
prílohy, ktorá sa mala podať v listinnej podobe.27
Konanie o zosúladenie údajov
Konaním o zosúladenie údajov sa má v zmysle § 289 CMP dosiahnuť zhoda zápisu v
obchodnom registri so skutočným právnym stavom inak, ako na základe návrhu na zápis údajov do
obchodného registra. Súd ho môže začať aj bez návrhu.28 Z povahy veci sa predmetné konanie môže
týkať len deklaratórnych zápisov.29 Prax registrových súdov tomu však nie vždy zodpovedá.30
Rovnako ako konanie o zápise údajov do obchodného registra, bolo aj toto konanie predmetom
úpravy Občianskeho súdneho poriadku.31 Civilný mimosporový poriadok však v súvislosti s konaním
o zosúladenie údajov ako odpoveď na časté nejasnosti v aplikačnej praxi v rámci predmetného
konania výslovne upravuje niekoľko nových procesnoprávnych inštitútov. Predovšetkým oproti
pôvodnej úprave sa v § 290 ods. 1 CMP rozširuje okruh osôb, ktoré sú oprávnené podať návrh na
začatie zosúlaďovacieho konania. Predmetný návrh môže podať každý, kto má právny záujem na
správnosti údajov zapísaných v obchodnom registri alebo každý, koho sa zapísané údaje týkajú,
najmä spoločník zapísanej osoby alebo člen štatutárneho orgánu zapísanej osoby. Podľa dôvodovej
správy spadajú pod uvedené ustanovenie prípady, keď účastník má záujem na začatí takéhoto
konania, napr. spoločník obchodnej spoločnosti, avšak nevie dosiahnuť, aby návrh podala samotná
obchodná spoločnosť postupom podľa ZOR.32
Na druhej strane je výslovne stanovené, že zapísaná osoba nie je oprávnená na podanie
návrhu na začatie konania o zosúladenie údajov.33 Podanie zapísanej osoby, ktorého obsahom je
návrh na zápis, posúdi registrový súd vždy ako návrh na zápis údajov do obchodného registra
v zmysle ZOR. Z toho vyplýva, že osoba zapísaná v obchodnom registri môže využiť iba prísne
formalizovaný postup podľa ZOR. Návrh podľa tohto ustanovenia môžu podať iba iné (nezapísané)
osoby, ktoré majú právny záujem na zosúladení zápisov v obchodnom registri so skutočným
stavom.34
2.2

Dôvodová správa k zákonu č. 161/2015, CMP, § 288.
§ 288 ods. 3 CMP.
26 § 288 ods. 4 CMP.
27 § 288 ods. 5 CMP.
28 Porovnaj § 291 CMP.
29 Dôvodová správa k zákonu č. 161/2015, CMP, pred § 289. K právnej úprave podľa Občianskeho
súdneho poriadku porovnaj ĎURICA, M.: Poznámky k novej právnej úprave konania vo veciach
obchodného registra (procesné súvislosti). In: Právny obzor, 2004, č. 4, s. 313.
30 Porovnaj napríklad súdne konanie, ktoré predchádzalo uzneseniu Najvyššieho súdu SR z 11.
septembra 2013, sp. zn. 2M Obdo 4/2012, resp. uzneseniu Najvyššieho súdu SR z 29. júna 2015, sp.
zn. 2M Obdo 2-13.
31 Jednalo sa o ustanovenia §§ 200a a nasl. Občianskeho súdneho poriadku.
32 Dôvodová správa k zákonu č. 161/2015, CMP, § 289.
33 § 290 ods. 2 CMP. Podľa pôvodnej právnej úpravy takáto situácia, aspoň teoreticky, možná bola,
porovnaj ĎURICA, M.: Poznámky k novej právnej úprave konania vo veciach obchodného registra
(procesné súvislosti). In: Právny obzor, 2004, č. 4, s. 313.
34 Dôvodová správa k zákonu č. 161/2015, CMP, § 290.
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Civilný mimosporový poriadok bližšie špecifikuje aj účastníkov konania o zosúladenie údajov.
Podľa § 292 ods. 1 CMP sú nimi navrhovateľ, zapísaná osoba a osoba, ktorej údaje majú byť do
obchodného registra zapísané alebo z obchodného registra vymazané. Okrem toho každý, kto
osvedčí právny záujem, môže navrhnúť na základe § 292 ods. 2 CMP, aby ho registrový súd pribral
ako účastníka do konania. Registrový súd o tom vydá uznesenie. Okruh účastníkov konania podlieha
režimu tzv. druhej definície účastníctva v konaní, t. j. účastníkom konania je ten, koho zákon za
účastníka výslovne označil. Na základe takto stanoveného okruhu účastníkov sa rozširuje ochrana
osôb, ktoré majú byť do obchodného registra zapísané, prípadne z neho vymazané. Nová právna
úprava priniesla aj posilnenie pozície osôb, ktoré osvedčia právny záujem na zosúladení údajov v
obchodnom registri a môžu sa tak stať účastníkmi tohto konania (napr. veritelia).35
Ak sa konanie o zosúladenie údajov začína bez návrhu, registrový súd podľa § 291 ods. 1 CMP
v uznesení o začatí konania uvedie, aké údaje majú byť do obchodného registra zapísané. Súdy a
iné orgány vždy upozornia registrový súd na nezhodu medzi skutočným právnym stavom a stavom
zápisu v obchodnom registri, ak tieto skutočnosti zistia pri svojej činnosti. 36
Návrh na začatie konania alebo uznesenie o začatí konania doručí registrový súd v zmysle §
294 ods. 1 účastníkom a vyzve ich, aby sa vyjadrili, či s vykonaním zápisu údajov do obchodného
registra súhlasia, alebo aby uviedli skutkové tvrdenia alebo právne dôvody, ktoré bránia vykonaniu
zápisu. Tento obligatórny postup súdu vychádza z princípu materiálnej pravdy, ktorý predstavuje
jednu zo základných zásad civilného mimosporového konania (na rozdiel od civilných sporových
konaní, kde sa uplatňuje princíp formálnej pravdy.)37 Výnimku z tohto pravidla predstavuje situácia,
ak je predmetom konania oprava chýb v písaní a počítaní alebo iných zrejmých nesprávností. 38
Registrový súd nariadi v zmysle § 295 ods. 1 CMP pojednávanie, ak sú skutkové tvrdenia
medzi účastníkmi sporné. V danej súvislosti zákonodarca zaviedol novú metódu riešenia sporných
skutočností v mimosporovom konaní, keď výslovne uzákonil povinnosť súdu nariadiť pojednávanie
v prípade spornosti skutkových tvrdení.39 V iných prípadoch (pokiaľ ide iba o otázku právneho
posúdenia veci) môže nariadiť pojednávanie aj vtedy, ak to považuje za potrebné.40
Podľa novej právnej úpravy § 293 ods. 1 CMP výslovne stanovuje, že súd môže spojiť na
spoločné konanie veci, ktoré sa týkajú tej istej zapísanej osoby. Na druhej strane môže súd v zmysle
§ 293 ods. 2 CMP v záujme hospodárnosti konania vylúčiť na samostatné konanie veci, ktoré sa
týkajú tej istej zapísanej osoby.
Civilný mimosporový poriadok upravuje pre registrový súd v § 296 ods. 1 osobitnú možnosť
prerušiť konanie o zosúladenie údajov v prípade, ak prebieha konanie o žalobe o neplatnosť
uznesenia valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti podľa predpisov obchodného práva alebo
konanie o žalobe o neplatnosť uznesenia členskej schôdze družstva podľa predpisov obchodného
práva a ak takáto žaloba nie je zjavne bezdôvodná. Predmetné fakultatívne prerušenie konania má
prispieť k právnej istote, keďže sa u uvedených prebiehajúcich konaní jedná o konania s účinkami
erga omnes, resp. s účinkami voči viacerým subjektom, ako len účastníkom konania, pričom otázka
zjavnej bezdôvodnosti žaloby je na posúdení registrového súdu.41 Civilný mimosporový poriadok
výslovne stanovuje, že v iných prípadoch konanie o zosúladenie údajov nemožno prerušiť z dôvodu,
že prebieha iné súdne konanie, ktorého predmetom sú skutkové alebo právne otázky, ktoré by mohli
mať význam ako otázka predbežná.42 Predmetné ustanovenie súvisí s tým, že v sporových konaniach
je zavedená iná metóda zisťovania sporných skutočností, a to na princípe formálnej pravdy.43 V tejto
súvislosti považujem za dôležité poukázať na to, že registrový súd v rámci konania o zosúladenie
údajov nemôže prejudiciálne riešiť otázku platnosti či neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia
obchodnej spoločnosti alebo uznesenia členskej schôdze družstva.44
Dôvodová správa k zákonu č. 161/2015, CMP, § 292.
§ 291 ods. 2 CMP.
37 Porovnaj Dôvodová správa k zákonu č. 161/2015, CMP, § 294.
38 § 294 ods. 2 CMP.
39 Dôvodová správa k zákonu č. 161/2015, CMP, § 295.
40 § 295 ods. 2 CMP
41 Dôvodová správa k zákonu č. 161/2015, CMP, § 296.
42 § 296 ods. 2 CMP.
43 Dôvodová správa k zákonu č. 161/2015, CMP, § 296.
44 Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 16. mája 2013, sp. zn. 2M Obdo 6/2012.
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V zmysle § 297 ods. 1 CMP registrový súd rozhoduje uznesením. Zápis údajov do obchodného
registra vykoná registrový súd v deň vydania uznesenia. 45 Týmto zákonodarca zaviedol osobitný
spôsob vykonateľnosti meritórneho rozhodnutia v zosúlaďovacom konaní: zápis sa vykoná už v deň
vydania uznesenia bez ohľadu na to, či bolo právoplatné, doručené, resp. či bol voči nemu podaný
opravný prostriedok a pod.46
Ako posledné nóvum v súvislosti s predmetným konaním upravuje Civilný mimosporový
poriadok v § 298 ods. 1 povinnosť registrového súdu súčasne s rozhodnutím o vykonaní zápisu do
obchodného registra uložiť pokutu podľa osobitného predpisu47 (ak už o nej nerozhodol) a taktiež
povinnosť uložiť zapísanej osobe zaplatiť súdny poplatok vo výške, v ktorej by zapísaná osoba bola
povinná zaplatiť súdny poplatok za návrh na zápis údajov do obchodného registra na základe
registrácie podľa ZOR.48 Predmetné ustanovenie zavádza osobitné formy procesných sankcií. Na
jednej strane poriadkovú pokutu, ktorú vymáha Justičná pokladnica. Na strane druhej sa zavádza
inštitucionálne zabránenie obchádzania všeobecnej poplatkovej povinnosti.49

Konanie o zrušenie zápisu údajov
Konanie o zrušenie zápisu údajov predstavuje úplne nový spôsob konania, ktorý nemal
v pôvodnej právnej úprave žiadnu predlohu.
Podľa § 299 ods. 1 CMP každý, kto má právny záujem na správnosti údajov zapísaných v
obchodnom registri, alebo každý, koho sa zapísané údaje týkajú, najmä zapísaná osoba, spoločník
zapísanej osoby alebo člen štatutárneho orgánu zapísanej osoby, môže navrhnúť, aby registrový súd
zrušil zápis do obchodného registra. Jedná sa výlučne o návrhové konanie.50 Návrh na zrušenie
zápisu údajov do obchodného registra treba v zmysle § 299 ods. 2 CMP odôvodniť tým, že skutkové
a právne predpoklady na vykonanie zápisu neboli splnené.
Účastníkom konania o zrušenie zápisu údajov do obchodného registra je podľa § 301 ods. 1
CMP navrhovateľ, zapísaná osoba a osoba, ktorej údajov sa návrh týka. Rovnako ako pri
zosúlaďovacom konaní môže navrhnúť každý, kto osvedčí právny záujem, aby ho registrový súd
pribral ako účastníka do konania. Registrový súd o tom vydá uznesenie.51
Predmetné konanie sa týka predovšetkým konštitutívnych zápisov. 52 V tejto súvislosti je
z dôvodov právnej istoty dôležité ustanovenie § 300 CMP, ktoré stanovuje, že zápis údajov do
obchodného registra, na základe ktorého vznikla právnická osoba, alebo zápis, na základe ktorého
došlo k zlúčeniu, splynutiu alebo rozdeleniu právnickej osoby, nemožno zrušiť. V praxi pôjde v danej
súvislosti predovšetkým o obchodné spoločnosti v zmysle Obchodného zákonníka. Neplatnosť týchto
spoločností možno naďalej dosiahnuť len v konaní o neplatnosti obchodnej spoločnosti podľa § 68a
Obchodného zákonníka.53
V danom kontexte sa však súčasne nastoľuje otázka, na aké prípady sa potom konanie
o zrušenie zápisu údajov môže vôbec aplikovať. Podľa dôvodovej správy má predmetné konanie
spravidla slúžiť na odstránenie nesprávnych zápisov po stránke materiálnej, ktoré môžu byť po
formálnej stránke správne, pričom iné konanie neumožňuje zápis odstrániť. Ako príklad uvádza
dôvodová správa zápis na základe listiny so sfalšovaným podpisom.54
Registrový súd rozhoduje v zmysle § 303 ods. 1 CMP uznesením. Súd zruší zápis údajov do
obchodného registra bezodkladne potom, čo uznesenie, ktorým sa návrhu vyhovelo, nadobudne
právoplatnosť. V tomto prípade zákon viaže z dôvodu povahy zapísaného údaju účinky rozhodnutia
až na jeho právoplatnosť a nepriznáva príslušnému uzneseniu registrového súdu vlastnosť
2.3

§ 297 ods. 2 CMP.
Dôvodová správa k zákonu č. 161/2015, CMP, § 297.
47 Porovnaj § 11 ZOR.
48 § 298 ods. 2 CMP.
49 Dôvodová správa k zákonu č. 161/2015, CMP, § 298.
50 Porovnaj § 299 ods. 3 CMP.
51 § 301 ods. 2 CMP.
52 Dôvodová správa k zákonu č. 161/2015, CMP, § 278.
53 Porovnaj dôvodovú správu k CMP, § 300.
54 Dôvodová správa k zákonu č. 161/2015, CMP, § 299.
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predbežnej vykonateľnosti.55 Pri zapísanej osobe sa v obchodnom registri poznamená, že zápis bol
zrušený, pretože skutkové a právne predpoklady pre vykonanie zápisu neboli splnené.56
Inak sa na konanie o zrušenie zápisu údajov použijú primerane ustanovenia o spojení
a vylúčení veci, o doručovaní, o možnosti vyjadrenia účastníkov konania a nariadenia pojednávania,
ako aj ustanovenia o prerušení konania (§§ 293 až 296 CMP), ktoré sa primárne uplatnia pri
zosúlaďovacom konaní.57
ZÁVER
Ako vyplýva z dôvodovej správy, pri novej úprave konaní vo veciach obchodného registra stála
v popredí predovšetkým snaha zákonodarcu reagovať na aplikačné problémy, ktoré sa vyskytovali
v praxi. Z tohto dôvodu bolo zosúlaďovacie konanie doplnené o jednoznačné procesnoprávne
inštitúty a taktiež bolo zavedené nové konanie o zrušenie zápisu údajov. Z pohľadu praxe jedným
z hlavných rozdielov medzi týmito dvoma konaniami a konaním o zápise údajov v prípade podania
námietok proti nevykonaniu zápisu predstavuje skutočnosť, že v konaní o zápise údajov je rozsah
preskúmavacej činnosti súdu v zmysle § 285 ods. 1 druhá veta CMP obmedzený len na otázky
splnenia podmienok podľa ZOR a je výslovne stanovená lehota, počas ktorej má registrový súd
o námietkach rozhodnúť. Naproti tomu pri konaní o zosúladenie údajov ako aj pri konaní o zrušenie
zápisu údajov žiadna lehota pre súdne rozhodnutie stanovená nie je, čo zrejme súvisí predovšetkým
s tým, že v rámci týchto konaní sa v plnej miere uplatní princíp materiálnej pravdy.
V tejto súvislosti treba osobitne zdôrazniť, že v konaní o zrušenie údajov môže byť (na rozdiel
konania o zosúlaďovaní údajov) účastníkom konania aj sama zapísaná osoba. V praxi
pravdepodobne pôjde o prípady, kedy zapísaná osoba nebude môcť postupovať podľa ZOR, pretože
nebude existovať príslušný dokument, ktorým by mohla doložiť návrh na výmaz údaju, nakoľko tento
údaj, napr. zápis prokúry alebo zápis rozhodnutia valného zhromaždenia o poverení predstavenstva
zvýšiť základné imanie, sa dostal do obchodného registra síce formálne správne, napr. na základe
návrhu osoby oprávnenej konať v mene obchodnej spoločnosti, bol však doložený sfalšovaným
rozhodnutím príslušného orgánu spoločnosti, ktorý takéto rozhodnutie v skutočnosti nikdy neprijal.
Z tohto dôvodu si nebude môcť zapísaná osoba lege artis zadovážiť žiaden dokument, ktorým by
mohla doložiť návrh na výmaz predmetného zápisu z obchodného registra na základe návrhu podľa
ZOR (napr. rozhodnutie príslušného orgánu spoločnosti o odvolaní prokúry, keďže táto nikdy nebola
platne udelená). Podľa môjho názoru za týchto okolností bude možné predmetné konanie aplikovať
aj pri deklaratórnych zápisoch. Na druhej strane zastávam názor, že v rámci konania o zrušenie
zápisu údajov nebudú môcť byť odstránené údaje s konštitutívnym účinkom, ktoré sa povinne
zapisujú do obchodného registra, ako napr. sídlo alebo obchodné meno právnickej osoby.
3
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OCHRANA SPOTREBITEĽA PRED NEKALOU SÚŤAŽOU V
KONTEXTE NOVEJ PROCESNEJ PRÁVNEJ ÚPRAVY
Jana Strémy
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstract:
This articles is focused on analysis of consumer protection remedies against unfair competition in the
terms of private law in the context of the changes brought about by Act No. 160/2015 Coll. Civilný
sporový poriadok. Despite the fact consumer’s protection against unfair competition from the
perspective of private law measures taken by the public authorities have remain of overriding
importance for combating unfair competition, the aim of article is an analysis of protection by legal
action.
Abstrakt:
V príspevku sa autorka zameriava na analýzu prostriedkov ochrany spotrebiteľa pred nekalou súťažou
v kontexte zmien, ktoré priniesol zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok. Hoci majú v
súčasnosti celkom prevažujúci význam v potieraní nekalej súťaže z hľadiska spotrebiteľa opatrenia
prijímané orgánmi verejnej moci, cieľom príspevku je analýza ochrany spotebiteľa pred nekalou
súťažou prostredníctvom súdnej žaloby.
Key words: unfair competition, consumer, inappropriate contractual terms, unfair commercial
practices, legal action.
Kľúčové slová: nekalá súťaž, spotrebiteľ, neprimerné zmluvné podmienky, nekalé obchodné pratiky,
žaloba.
ÚVOD
V úvode považujeme za dôležité uviesť, že samotnú ochranu spotrebiteľa je možné chápať
najmä v dvoch rovinách. Jednou rovinou je ochrana ekonomických záujmov a práv spotrebiteľa po
stránke prehlbovania prevencie pri tvorbe spotrebiteľského výberu. Dominantnú úlohu hrá v tejto oblasti
práve právo proti nekalej súťaži spočívajúce v samotnej úprave nekalej súťaže v zákone č. 513/1991
Zb. Obchodnom zákonníku (ďalej v texte len „Obchodný zákonník“), ako aj v právnej úprave reklamy
a nekalých obchodných praktík, ktoré sú u nás súčasťou verejného práva. V týchto súvislostiach
zákonodarca akcentuje najmä potrebu posilnenia všeobecného povedomia spotrebiteľov o
možnostiach efektívnej a dostupnej ochrany tohto subjektu, no i zvýšenie pozornosti spotrebiteľa pri
uzavieraní štandardných zmlúv obsahujúcich tzv. vedľajšie zmluvné dojednania a všeobecné
obchodné podmienky. Druhou rovinou chápania ochrany spotrebiteľa je otázka realizácie
spotrebiteľských práv po vykonaní hospodárskej výmeny. Táto rovina predstavuje zásadnú otázku v
procese hmotnej ochrany práv spotrebiteľa počas realizácie práv zo záväzkového vzťahu s
obchodníkom, vymožiteľnosti práv, ako aj v možnostiach kolektívneho vymáhania práv a zapojení
spotrebiteľských združení do zmienených procesov.
1

PRÁVO PROTI NEKALEJ SÚŤAŽI V ZMLUVNOM PRÁVE
Nekalosúťažné konanie je veľmi často spojené so záväzkovým právom. Negociačná okolnosť1
ako ju nazýva Csach spočíva v konaní, ktoré môžeme označiť ako klamlivá reklama, klamlivé
označenie tovarov a služieb, prípadne iná pomenovaná, či nepomenovaná skutková podstata nekalej
súťaže v zmysle ust. § 44 ods. 1a nasl. Obchodného zákonníka.
2

CSACH, K. (Niektoré) zmluvnoprávne aspekty práva proti nekalej súťaži In: Časopis pro právní vědu
a praxi, 2015, vol. 23, no. 1, p. 9-13.
1
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Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa (ďalej v texte len „Zákon ochrane spotrebiteľa“)
obsahuje vo vzťahu k nekalej súťaži významnú reguláciu tzv. nekalých obchodných praktík, ktoré v
súčasnosti slúžia zákonodarcovi ako inšpirácia nielen pre zákonodarcu, ale aj samotnú judikatúru pre
zaradenie určitých nekalých obchodných praktík. Ako uvádza J. Vozár, aj keď nekalé obchodné
praktiky sú v našom právnom poriadku upravené v zákone o ochrane spotrebiteľa a účelom tejto
právnej úpravy je predovšetkým chrániť spotrebiteľa, obchodné nekalosúťažné praktiky môžu byť
predmetom žaloby v zmysle ust. § 44 Obchodného zákonníka. Pojem nekalá obchodná praktika
považuje za širší okruh konania ako nekalá súťaž. 2 Faktom je, že v niektorých zahraničných právnych
úpravách sa nekalé obchodné praktiky považujú za súčasť práva proti nekalej súťaži. Podľa D.
Ondrejovej právna regulácia nekalých obchodných praktík tak, ako je upravená v zákone o ochrane
spotrebiteľa a v smernici o nekalých obchodných praktikách, nedopadá na obchodné praktiky
všeobecne, t. j. zhodne, ako sú tieto nekalé praktiky vnímané v práve proti nekalej súťaži. V tejto
súvislosti ďalej uvádza, že existuje množstvo európskych právnych predpisov, ktorých pôsobnosť
pravidiel sa prekrýva s pôsobnosťou pravidiel slovenského práva proti nekalej súťaži. J. Vozár ďalej
tvrdí, že je zrejmé, vzhľadom na to, aké pojmové znaky sa objavujú jednak v definícii klamlivej
obchodnej praktiky definovanej v čl. 6 ods.1 a ods. 2 Smernice o nekalých obchodných praktikách,
ktorý bol transponovaný do ust. § 8 ods. 1 ods. 2 Zákona o ochrane spotrebiteľa a na druhej strane
v skutkových podstatách klamlivej reklamy v ust. § 45 ods. 1 Obchodného zákonníka, klamlivého
označenia tovaru a služieb podľa ust. § 46 Obchodného zákonníka, alebo vyvolania nebezpečenstva
zámeny podľa ust. § 47 Obchodného zákonníka. Možno ich kvalifikovať ako klamlivú obchodnú
praktiku v zmysle ust. § 8 ods. 1 a ods. 2 Zákona o ochrane spotrebiteľa, mohli by byť súčasne
kvalifikované aj ako jedna z troch už uvedených podstát nekalej súťaže, resp. podľa generálnej
klauzuly proti nekalej súťaži.3
Podľa názoru M. Husovca sa výklad ust. § 44 a nasl. Obchodníka transpozíciou smernice o
nekalých obchodných praktikách do osobitného zákona ocitol vo svetle nepriamej novelizácie a
celkovej únijnéj štruktúry. Myslí si, že v praxi sa veľmi často zabúda, že nekalé obchodné praktiky (§
8), agresívne obchodné praktiky (§ 9) a generálna klauzula (§ 7 ods. 1) sú nepriamou novelizáciou
Obchodného zákonníka a je to aj dôvod prečo náš zákondárca prebral smernicu do osobitného zákona
(to opomenutie), že síce smernica sa vzťahuje na ,,B2C” praktiky, ovplyvňuje aj národné právo ,,B2B”
praktík s efektom na spotrebiteľa. Dôvod zákonodarcu transponovať nekalé obchodné praktiky do
verejnoprávneho predpisu je zrejmý s ohľadom na skutočnosť, že na nekalé obchodné praktiky
naviazal zákonodarca tzv. administratívnoprávnu zodpovednosť a jej vymoženie správnymi orgánmi.4
Uvedená transpozícia má za následok rozpoltenosť právnej úpravy nekalej súťaže tzv. subjektívnu
fragmentácia. Právna doktrína je skeptická, či súdy vôbec pri výklade § 44 a nasl. Obchodného
zákonníka zohľadňujú nekalé obchodné praktiky v Zákone o ochrane spotrebiteľa. Ďalej považujeme
za dôežité uviesť, že vzhľadom na to, že sa jedná o prípad z čiernej listiny, nie je nevyhnutná , aby
bola naplnená generálna klauzula nekalej obchodnej praktiky (§ 7 ods. 2 Zákona o ochrane
spotrebiteľa), ale postihovateľnosť prostriedkami nekalej súťaže nastupuje per se. 5 Vzhľadom na
charakter porušenia by ako žalobca prichádzalo do úvahy najmä spotrebiteľské združenie, ktoré by sa
mohlo domáhať, aby sa vyhľadávač skrytej reklamy pro futuro zdržal a odstránil súčasne závadný stav.
To sa predovšetkým týka prípadov, keď ide o spor medzi dvoma súťažiteľmi, ale dôvodom je praktika,
ktorá má efekt aj na spotrebiteľa (napr. neprípustná agresívna reklama). Tieto praktiky, aj keď sú
žalované prostredníctvom generálnej klauzuly podľa ust. § 44 a nasl. Obchodného zákonníka, musia
byť vykladané v súlade so Zákonom o ochrane spotrebiteľa, pretože z harmonizácie sú vyňaté len
prípady takých nekalých obchodných praktík medzi súťažiteľmi, ktoré nemajú žiadny dopad na
spotrebiteľa (napr. zľahčovanie, porušenie obchodného tajomstva atď).
Podľa Csacha, ktorý svoj názor opiera o názor Súdneho dvora EÚ Použitie takejto
nekalosúťažnej praktiky však nemá vplyv na platnosť uzavretej zmluvy. Ďalej k veci uvádza, že ale nie
je možné vyvodiť záver, že existencia takejto nekalej praktiky nemá žiadne následky spočívajúce v
zmluvnom práve, tie je však potrebné posudzovať tradičnými inštitútmi súkromného práva (omyl,
VOZÁR, J. Právo proti nekalej súťaži. Bratislava: VEDA. 2013. s. 104.
Tamže s. 78.
4angl. „administrative enforcement“
5
HUSOVEC, M. Kopanie do otvorených dverí (diskusný príspevok)
http://www.lexforum.cz/436
2
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dostupné

na:

zodpovednosť za culpa in contrahendo, bezdôvodné obohatenie etc). Aspekty nekalej súťaže môže
totiž mať aj konanie spočívajúce v porušení zmluvy, ktoré vedie k neplatnosti zmluvného dojednania,
pričom nemáme v tomto prípade na mysli účastníka právneho vzťahu, t.j. zmluvú stranu, ale tretiu
stranu, nazvime ju iný súťažiteľ, ktorý je vo vzťahu konkurencie k porušiteľovi.
V krajinách, ktoré majú osobitný režim nekalej súťaže, je taktiež bežné, že napr. aj návod k
porušeniu zmluvy je zaradený do skutkových podstát nekalej súťaže. V tejto súvislosti si dovoľuje
odkázať článok 14 zákona 3/1991 zo Španielska, s príslušným názvom ""Inducción a la infracción
contractual" t.j. Návod na porušenie zmluvy6 ". V tejto súvislosti uvádza Lorenzetti, že záväzky síce
nemôžu po právnej stránke ovplyvniť tretiu stranu, to však znamená, že nemôžu mať vplyv
hospodársky (ekonomický) ako príklad strata zamestnanca alebo klienta a jej prechod ku konkurencii.
S obdobným názorom sa stretávame aj u v Španielsku a krajinách južnej ameriky napr. v Argentíne. 7
V tejto súvislosti prichádza Csach s myšlienkou, že potenciálna žaloba konkurenta na zdržanie sa
nekalosúťažného konania by tak mohla v tejto súvislosti efektívne zastúpiť konkurenčnú žalobu o
zdržanie sa konania spočívajúceho v nekalej súťaži. Nadväzuje tiež na myšlienku Kotáska, že ak je
systematické neplnenie zmluvných povinností nekalou súťažou, tak by sme aj systematické
uzatváranie neplatných zmlúv8 mohli považovať za konanie s aspektami nekalej súťaže. Podľa jeho
názoru kvalita zmluvného dojednania predstavuje ekonomický statok a premieta sa aj v cene za
plnenie.
Dochádzame tak k názoru, že porušenie zákazu používania neprijateľných zmluvných
podmienok by tak celkom iste mohlo predstavovať nekalú súťaž a Csach v tejto súvislosti uvádza, že
zmluvnoprávna korekcia pripadá do úvahy aj vo forme žaloby proti nekalej súťaži iného konkurenta. 9
Dovoľujeme si stotožniť sa s názorom, že právo proti nekalej súťaži, úprava nekalých obchodných
praktík, prípadne iná forma regulácie čestného konania obchodníka na trhu by nemala podlamovať
základné piliere súkromného práva v podobe úpravy civilnoprávnych záväzkov. Nie totiž každý rozpor
kogentnými s ustanoveniami zmluvného práva napr. s odkazom na ustanovenia spotrebiteľských zmlúv
podľa ust. § 52 a nasl. možno vnímať aj v priestore práva proti nekalej súťaži, pretože je potrebné vždy
a za každých okolností zisťovať, či sú splnené podmienky generálnej klauzuly nekalej súťaže. V tejto
súvislosti si dovoľujeme poukázať na skutočnosť že právo na ochranu pred nekalou súťažou je so
záväzkovým právom nerozlučne späté aj ide o relatívne samostatné podmnožiny súkromného práva.
3
PRÁVO NA OCHRANU SPOTREBITEĽA PROTI NEKALEJ SÚŤAŽI V KONTEXTE NOVEJ
PROCESNEJ ÚPRAVY
V predchádzajúcom texte sme poukázali o.i. na možnosti ochrany iného konkurenta (súťažiteľa)
prostredníctvom nekalosúťažnej žaloby, aby sme však nadviazali na tému nášho príspevku radi by
sme v texte venovali našu pozornosť najmä ochrane slabšej strany, ktorej pozornosť vzrástla najmä v
dôsledku prijatia novej civilnej procesnej právnej úpravy, a to o.i. konaním o abstraktnej kontrole v
spotrebiteľských veciach upraveným v ust. § 301 a nasl. zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového
poriadku (ďalej v texte len “CSP”, kde ho zákonodarca definoval ako konanie, v ktorom súd skúma
neprijateľnosť zmluvnej podmienky v spotrebiteľskej zmluve, alebo v iných zmluvných dokumentoch
súvisiacich so spotrebiteľskou zmluvou a nekalé obchodné praktiky nezávisle od okolností konkrétneho
prípadu.10 Uvedená právna úprava implementovala smernicu Európskeho parlamentu a Rady
2009/22/ES z 23. apríla 2009 o súdnych príkazoch na ochranu spotrebiteľských záujmov (ďalej len
1. Článok 14 La Ley 3/1991 de la competencia desleal (pozn. Zákona o nekalej súťaži v Španielskom
kráľovstve) „Návod sa považuje za neprijateľný, ak pracovníci, dodávatelia, zákazníci (spotrebitelia)
a ďalší sú nútení porušiť základné povinnosti zmluvných strán, ku ktorým sa zaviazali vo vzťahu, s
konkurentmi ".
7 porovnaj aj LORENZETTI, Ricardo L., "Tratado de los contratos - Parte general", Buenos Aires,
Rubinzal-Culzoni Editores, 2004, p. 476 cit. „En este sentido, se afirma que los contratos no pueden
afectar jurid
́ icamente a terceros, esto es, atribuyéndoles derechos u obligaciones, lo que no es
incompatible con que puedan afectarlos económicamente“
8 napr. s neprimeranými zmluvnými podmienkami voči spotrebiteľovi etc.
9 CSACH, K. (Niektoré) zmluvnoprávne aspekty práva proti nekalej súťaži In: Časopis pro právní vědu
a praxi, 2015, vol. 23, no. 1, p. 9-13
10 Podľa ust. § 290 CSP za spotrebiteľský spor sa považuje spor medzi dodávateľom a spotrebiteľom
vyplývajúci zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaci so spotrebiteľskou zmluvou.
6
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„Smernica“). Zaviedla svojím spôsobom jedinečný typ konania, ktorého zmyslom a účelom je vysloviť
neprijateľnosť zmluvných podmienok v spotrebiteľských zmluvách alebo určiť obchodnú praktiku za
nekalú mimo rámca všeobecného sporu spotrebiteľ – dodávateľ. Možnosť súdu vysloviť neúčinnosť
zmluvnej podmienky v individuálnom prípade a s účinkami inter partes však zostala zachovaná i v
režime spotrebiteľského sporu, z dôvodu, že abstraktná kontrola neprijateľnosti zmluvných podmienok
prebieha ultra konkrétneho konania, na podnet špecificky legitimovaných subjektov (podľa ust. § 302)
a so špecifickými účinkami tohto rozsudku (podľa ust. § 305 a § 306). Podľa ust. § 303 CSP v konaní
sa per se primerane použijú všeobecné ustanovenia o civilnom konaní. Podľa ods. 2 ustanovenia však
súd môže vykonať aj tie dôkazy, ktoré neboli navrhnuté, ak je to nevyhnutné na rozhodnutie vo veci.
Súd môže takýto dôkaz obstarať, alebo zabezpečiť aj bez návrhu. Ako uvádza sám zákonodarca v
dôvodovej správe jedinečná povaha tohto typu konania rovnako umožňuje príklon k vyšetrovaciemu
princípu a k vylúčeniu sudcovskej koncentrácie. Pagáč má za to, že tento typ konania je extraordinárny
nakoľko v ňom ide o právno-protektívne prvky vo vzťahu k slabšej strane. Je tak logické, že jeho prvky
sa líšia od klasického civilného procesu. Podľa ust. § 304 CSP pojednávanie nie je potrebné vo veci
nariaďovať. V konaní o abstraktnej kontrole je len na úvahe sudcu, či pojednávanie nariadi, ide o
celkom logický úmysel zákonodarcu, nakoľko pojednávanie je tá časť civilného procesu, kde sa
vykonáva dokazovanie. Podľa Pagáča v konaní o abstraknej kontrole v spotrebiteľských veciach však
spravidla informácie o okolnostiach skutku v konkrétnom prípade nie sú vo vzťahu k legálnemu
posúdeniu veci natoľko relevantné, aby súd musel nariadiť vo veci pojednávanie. 11
V tejto súvislosti uvádzame, že napriek zavedeniu tzv. abstraktnej kontroly v spotrebiteľských
veciach je v zmysle európskeho úniového práva, ako aj konštantnej judikatúry Súdneho dvora EÚ
zachovaná možnosť súdu aj v individuálnom konaní s účinkami inter partes vysloviť neprijateľnosť
zmluvnej podmienky v spotrebiteľskej zmluve alebo v inom zmluvnom dokumente súvisiacom zo
spotrebiteľskou zmluvou. Takýmto dokumentom môžu byť všeobecné obchodné podmienky,
všeobecné poistné podmienky alebo individuálne zmluvné dojednanie na zvláštním dokumente.
Zákonodarca v našich podmienkach procesnú legitimáciu12 ustanovil v predmetnom konaní
pre tzv. spotrebiteľské ochranné združenia a orgány dohľadu13, ktorým je napríklad Slovenská
obchodná inšpekcia, čím sa jej doterajšia prevažne verejno – právna ingerencia do ochrany práv
spotrebiteľa sa rozšírila aj na oblasť tohto druhu súdneho konania, ďalej je to napr. Národná banka
Slovenska. Podľa ust. § 305 CSP súd vo veci samej rozhoduje rozsudkom. Ak žalobe vyhovie, vo
výroku meritórneho rozhodnutia určí neprijateľnosť zmluvnej podmienky a znenie tejto zmluvnej
podmienky výslovne uvedie alebo vo výroku určí, že obchodná praktika je nekalá; inak v prípade ak
je zmluvná podmienka alebo obchodná praktika v súlade s objektívnym, žalobu zamietne. Osobitná
povaha o abstraktnej kontrole v spotrebiteľských veciach vyžadovala ultra právnu úpravu rozhodnutia
v tejto veci. Ak súd právoplatne určí neprijateľnosť zmluvnej podmienky alebo určí, že obchodná
praktika je nekalá, zakáže žalovanému používať túto zmluvnú podmienku alebo zmluvnú podmienku
s rovnakým významom vo všetkých spotrebiteľských zmluvách alebo v iných zmluvných dokumentoch
súvisiacich so spotrebiteľskou zmluvou a žalovanému zakáže používať nekalú obchodnú praktiku,
pričom žalobca má právo vhodnou formou zabezpečiť zverejnenie tohto rozsudku. Podľa Pagáča pod
vhodnosťou formy zverejnenia rozsudku má zákonodarca zrejme na mysli predovšetkým vhodnosť
PAGÁČ,
Ľ.
Spory
s ochranou
slabšej
strany
In:
ŠTEVČEK,M.
et
al.
Civilný sporový poriadok : komentár. Praha : C. H. Beck, 2016. - S. 1014-1083.
12 Procesná legitimácia na uplatnenie žalobného práva v konaní o abstraktnej kontrole v
spotrebiteľských veciach svedčí podľa smernice 2009/22/ES najmä: a) nezávislému orgánu alebo
niekoľkým nezávislým orgánom špecificky zodpovedným za ochranu záujmov uvedených v článku 1
smernice 2009/22/ES v členských štátoch, v ktorých tieto orgány existujú, a/alebo b) organizáciám,
ktorých účelom je ochrana záujmov uvedených v článku 1 smernice 2009/22/ES v súlade s kritériami
stanovenými ich vnútroštátnym právom.
13 e.g. podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska
v znení neskorších predpisov, zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach
ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona
č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č.
435/2013 Z. z., zákona č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a
poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov.)
11
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obsahu vo vzťahu k verejnosti, najmä z dôvodu, aby nedochádzala takýmto konaním do zásahu práva
na dobré meno či povesti dodávateľa.14 Nesúhlasíme však s názorom, že je potrebné sa obmedziť
iba na konštatovanie o existencii takéhoto rozhodnutia ale považujeme za vhodné, aby bola
zverejnené znenie zmluvnej podmienky, ktorá bola vyhlásená za neprijateľnú alebo prinajmenšom
strohý opis nekalej obchodnej praktiky, ktorá bola vyhlásená predmetným rozhodnutím za nekalú.
Členské štáty by však s odkazom na euróspku platformu mali naviac zabezpečiť, aby
subjekty zastupujúce určité záujmy alebo skupina žalobcov mali možnosť šíriť informácie o údajnom
porušení práv vyplývajúcich z práva Únie a o ich úmysle požadovať prikázanie zdržania sa tohto
konania, ako aj o hromadnej škode a ich úmysle požadovať náhradu škody prostrednić tvom
kolektívneho uplatnenia nárokov. Podľa Pagáča vynútiteľnosť tohto rozhodnutia možno dosiahnuť v
exekučnom konaní prostredníctvom exekúcie na nepeňažné plnenie. 15 Orgány dohľadu ako e.g.
Národná banka Slovenska sú oprávnené v správnom konaní ukladať pokutu za nedodržiavanie
zákazu vysloveného v rozsudku. Podľa ust. § 306 CSP výrok právoplatného rozsudku podľa ust. §
305 je záväzný pre každého, ide teda o účinky erga omnes. Uvedené platí nielen o kondemnačnom,
ale aj o oslobodzujúcom rozhodnutí. Doktrína v tejto súvislosti upozorňuje, že domáhať sa splnenia
uvedenej povinnosti cestou exekučného konania nemá ktokoľvek, ale subjekt, ktorý vystupoval na
strane žalobcu v predmetnom konaní. S odkazom na Odporúčanie Európskej komisie zo dňa 11.
júna 2013 o spoločných zásadách pre mechanizmy kolektívneho uplatňovania nárokov na prikázanie
zdržania sa určitého konania a na náhradu škody v členských štátoch v súvislosti s porušením práv
vyplývajúcich z práva Únie (ďalej v texte len “Usmernenie”), v zmysle ktorého by sa zásady stanovené
v tomto odporúčaní mali uplatňovať horizontálne a vzťahovať sa rovnocenne na všetky tieto oblasti,
ale aj na ďalšie oblasti, kde by mohlo byť kolektívne uplatňovanie nárokov na prikázanie zdržania sa
určitého konania a na náhradu škody v súvislosti s porušenim
́ práv vyplývajúcich z práva Únie
relevantné s akcentom na ochranu spotrebiteľa, hospodársku súťaž, ochranu životného prostredia,
ochranu osobných údajov, finančné služby a ochranu investorov.
Na uvedené vo svojom príspevku nadviazal aj Števček, ktorý uvádza, že konanie o
abstraktnej kontrole v spotrebiteľských veciach predstavuje v našich podmienkach akýsi zárodok
kolektívneho vymáhania nárokov spotrebiteľa v podobe hromadnej žaloby. 16 V súčasnosti nejde o
klasickú reprezentatívnu žalobu, ale skôr o trend, ktorým sa bude naša legislatíva v tejto oblasti
uberať. Podľa Usmernenia je „žaloba v zastúpení“ žalobou, ktorú podáva subjekt zastupujúci určité
záujmy, subjekt poverený ad hoc alebo orgán verejnej moci, a to v mene dvoch alebo viacerých
fyzických alebo právnických osôb, čo tvrdia, že sú vystavení hrozbe utrpenia hromadnej škody, resp.
čo utrpeli hromadnú škodu, pričom tieto osoby nie sú účastniḱ mi konania. Usmernenie obsahuje ďalej
osobitné zásady dotýkajúce sa kolektívneho uplatňovania nárokov ve veciach náhrady škody inter
alia zásadu predchádzajúceho súhlasu (tzv. „opt-in“ zásadu), kedy žalujúci účastniḱ by sa mal vytvárať
na základe výslovného súhlasu fyzických alebo právnických osôb, ktoré tvrdia, že utrpeli škodu.
Akékoľvek výnimky z tejto zásady poskytnuté zákonom, alebo na základe súdneho priḱ azu by mali
byť riadne odôvodnené potrebou riadneho výkonu spravodlivosti. Z účinkov rozhodnutia v konaní
abstraktnej kontrole v spotrebiteľských veciach vyplýva jeden podstatný záver a to, že ostatní
dodávatelia používajúci zmluvnú podmienku v rovnakom alebo podobnom znení s rovnakým
významom, prípadne rovnakú alebo odbodnú nekalú obchodnú praktiku sú povinní sa takéhoto
konania zdržať.
V novom procesnoprávnom kódexe zostáva aj napriek zavedeniu tzv. abstraktnej kontroly v
spotrebiteľských veciach v zmysle európskeho úniového práva, ako aj konštantnej judikatúry
Súdneho dvora EÚ zachovaná možnosť súdu aj v individuálnom konaní s účinkami inter partes
vysloviť neprijateľnosť zmluvnej podmienky v spotrebiteľskej zmluve alebo v inom zmluvnom
dokumente súvisiacom so spotrebiteľskou zmluvou. Zákonodarca mal v tomto prípade na mysli
všeobecné obchodné podmienky, všeobecné poistné podmienky a iné. Ide o ust. § 290 Civilného
súdneho poriadku, podľa ktorého sa za spotrebiteľský spor považuje spor medzi dodávateľom a
PAGÁČ, Ľ. Spory s ochranou slabšej strany In: ŠTEVČEK,M. et al. Civilný sporový poriadok :
komentár. Praha : C. H. Beck, 2016. - S. 1014-1083.
15 Tamže.
16 ŠTEVČEK, M. Abstraktná kontrola v spotrebiteľských veciach - zárodok hromadných žalôb? In:
Bratislavské právnické fórum 2016: Kolektívne uplatňovanie nárokov [elektronický zdroj]. - ISBN 97880-7160-429-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2016. - S. 70-76 [CD-ROM]
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spotrebiteľom vyplývajúci zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaci so spotrebiteľskou zmluvou.
Reflektuje tak hmotnoprávnu úpravu ust. § 52 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonniḱ a.
V týchto intenciách by sa malo vykladať aj ustanovenie § 283 Civilného sporového poriadku. Pojem
„súvisiaci so spotrebiteľskou zmluvou“ môže vhodne prispieť k rozšíreniu aj na iné ako len
spotrebiteľské vzťahy zo spotrebiteľských zmlúv a to s odkazom na konkrétne skutkové okolnosti
prípadu. Podľa ods. 1 sa spotrebiteľ môže dať v spotrebiteľskom spore zastupovať právnickou osobou
založenou alebo zriadenou na ochranu spotrebiteľa. Spotrebiteľ môže mať len jedného takto
zvoleného zástupcu, pričom o možnosti zastúpenia prostredníctvom osoby založenej na ochranu práv
spotrebiteľa by mal súd spotrebiteľa poučiť.
V uvedenom kontexte si dovoľujeme upozorniť, že na základe nami získaných poznatkov z
internetových databáz súdnych rozhodnutí17 sme mali možnosť nahliadnuť do dvoch uznesení
Najvyššieho súdu SR, v ktorých súd zhodne judikoval s poukazom na že nie sú splnené požiadavky
kauzálnej príslušnosti podľa ust. § 31a ods. 1 písm. a) CSP to najmä z dôvodu, že v oboch prípadoch
“konanie“ nemožno považovať za konanie o abstraktnej kontrole v spotrebiteľských veciach podľa §
301 CSP, pretože žaloba nebola ani v jednom z prípadov podaná právnickou osobou založenou alebo
zriadenou na ochranu spotrebiteľa (s odkazom na ust. § 302 CSP) a predmetom sporu nebola
abstraktná kontrola spotrebiteľskej zmluvy, ale predmet spor vyhodnotil ako konanie inter partes,
nakoľko žalobcom bol dotknutý spotrebiteľ a domáhal sa v jednom prípade určenia, že zmluvná
podmienka v zmluve je neprijateľná a v druhom o určenie, že zmluva o úvere je absolútne neplatná
pre rozpor s ustanoveniami o spotrebiteľských zmluvách v zákone č. 40/1964 Zb. Občianskom
zákonníku. V oboch prípadoch sa jednalo o procesné rozhodnutie, meritórne rozhodnutie v konaní o
abstraktnej kontrole v spotrebiteľských veciach sme žiaľ k dispozícii nemali inter alia z dôvodu, že
súd ešte rozhodnutie pravdepodobne nevydal. Vzhľadom na vyššie uvedené máme za to, že potrvá
určitý čas, kým sa nová právna úprava „sžije“ so súčasnou právnou praxou.
ZÁVER
V závere si dovoľujeme poukázať na skutočnosť, že právo proti nekalej súťaži je nerozlučne
späté so zmluvným právom, spočívajúcim v právnej úprave záväzkových vzťahov v našom právnom
poriadku. Všeobecným vývojovým trendom súkromného práva je ochrana slabšej strany. Optimálna
miera ochrany spotrebiteľa však spočíva v symbióze súkromnoprávnej a verejnoprávnej,
hmotnoprávnej a procesnoprávnej, ale najmä v zjednotenej právnej úprave. Opatrenia prijaté v
podmienkach SR prispeli k zlepšeniu podmienok, nedošlo však k vytvoreniu účinného mechanizmu
ochrany práv spotrebiteľov o.i. aj z dôvodu fragmentácie právnej úpravy a vzájomnej diskrepancie
jednotlivých predpisov. Otázka podlomenia základných pilierov súkromného práva pod ingerenciou
ochrany spotrebiteľa zostáva aktuálna o.i. aj v kontexte vízie zjednotenej právnej úpravy v
“Spotrebiteľskom kódexe”, ktorá by mala viesť k vyššej transparentnosti so všeobecným
spoločenským prospechom, bude preto zaujímavé sledovať akým smerom sa bude legislativa v týchto
intenciách uberať. Môžeme však konštatovať, že prijatie novej procesnej úpravy prispelo k
partikulárnemu sprehľadneniu a zakotveniu inštitútov vedúcich z zlepšeniu vymožiteľnosti práv
spotrebiteľov o.i. aj zavedením pertraktovaného konania o abstraktnej kontrole v spotrebiteľských
veciach popri spotrebiteľských konaniach inter partes a trend kolektívnej ochrany práv spotrebiteľa
je tak zreteľne nastolený.
4
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IDENTIFIKÁCIA A AUTENTIFIKÁCIA VO VEREJNOM
OBSTARÁVANÍ
Jozef Andraško, Enikő Mátéová
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Úrad pre verejné obstarávanie
Abstrakt: Autori sa v príspevku zaoberajú otázkami identifikácie a autentifikácie ako základných
predpokladov využívania elektronických služieb verejnej správy. Príspevok sa zaoberá problematikou
identifikácie a autentifikácie z pohľadu verejného obstarávania.
Kľúčové slová: identifikácia, autentifikácia, Internet, verejné obstarávanie
Abstract: Authors deal with issues relating to identification and authentication as fundamental
preconditions for using public administration electronic services. The article deals with identification
and authentication issue from the perspective of public procurement.
Key words: identification, authentication, Internet, public procurement
ÚVOD
Zavádzanie informačných a komunikačných technológií (ďalej len „IKT“) prispelo nie len k
automatizovanému spracovaniu informácií, ale aj k poskytovaniu služieb na diaľku vo virtuálnom
priestore1, najmä prostredníctvom Internetu. Avšak Internet sa vyznačuje značnou mierou anonymity.
Z uvedeného dôvodu bolo potrebné hľadať riešenia, ako zabezpečiť identifikáciu a autentifikáciu osôb
aj pri poskytovaní verejných služieb vo virtuálnom priestore, kedy orgány verejnej správy pri
poskytovaní takýchto služieb musia s istotou vedieť, s kým komunikujú alebo vykonávajú transakciu.2
Aby sme v dostatočnej miere ozrejmili problematiku identifikácie a autentifikácie vo verejnom
obstarávaní, v prvom rade zameriame pozornosť na pojmy ako identifikácia a autentifikácia. Osobitnú
pozornosť budeme venovať úrovniam záruky. Následne budeme rozoberať skúmanú problematiku
z pohľadu verejného obstarávania, konkrétne elektronického trhoviska.
1

IDENTIFIKÁCIA A AUTENTIFIKÁCIA
Určenie identity3 konkrétnej osoby možno rozdeliť do dvoch fáz, ktorými sú identifikácia
a autentifikácia. Vo všeobecnosti možno povedať, že v rámci identifikácie osoba deklaruje svoju
identitu. V prípade ak osoba chce využívať konkrétnu elektronickú službu verejnej správy, realizuje
vyhlásenie o identite (identity claim). Takéto vyhlásenie predstavuje deklaratívny akt osoby, ktorá
2

Pre účely tohto článku predstavuje virtuálny priestor komplexný priestor, ktorý vznikol interakciou
ľudí, softvéru a služieb na Internete prostredníctvom technických zariadení a sietí, ktoré sú k ním
pripojené, pričom tento priestor neexistuje vo fyzickej forme.
2 Pre účely tohto článku predstavujú elektronické služby verejnej správy elektronickú formu
komunikácie (najmä) občanov s verejnou správou pri využívaní verejných služieb prostredníctvom
IKT (najmä Internetu).
3 Identitu možno definovať ako súbor atribútov, ktoré jednoznačne odlišujú jednu osobu od inej osoby.
Vo virtuálnom priestore možno hovoriť o elektronickej identite, ktorá predstavuje súbor atribútov, ktoré
sú zaznamenateľné v elektronickej podobe a ktoré jednoznačne odlišujú jednu osobu od inej osoby.
1
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tvrdí, že: „Ja som ja a tu sú potrebné atribúty4 a identifikátory5, ktoré sú nevyhnutné na overenie, že
som, kto tvrdím, že som.“
V praxi môže nastať situácia, že osoba bude tvrdiť, že je danou osobou, avšak takéto
vyhlásenie môže byť falošné. Aby sme mohli overiť takéto vyhlásenie o identite, osoba sa musí
preukázať preukazom identity (credential) a následne musí dôjsť k autentifikácii. 6
Aby sme aj vo virtuálnom priestore v rámci rôznych online interakcií a transakcií dosiahli určitú
úroveň záruky, že osoba, ktorá urobila vyhlásenie o identite je naozaj tou osobou, vyžaduje sa od nej,
aby sa preukázala preukazom identity.7
Vo virtuálnom priestore, kde dochádza k rôznym interakciám medzi osobami a rôznymi
organizáciami, je situácia v porovnaní s fyzickým svetom podobná. Osoba, ktorá uskutočnila
vyhlásenie o identite, musí disponovať preukazom elektronickej identity, ktorý bude obsahovať údaje
o tom, že osoba, ktorá urobila vyhlásenie o identite, je naozaj tou osobou. Príkladom takýchto
preukazov identity je, napr. heslo, elektronický podpis, digitálny certifikát a i.8
Konečný výsledok autentifikácie je binárny, a teda deklarovaná identita bola potvrdená alebo
zamietnutá.9 Avšak v závislosti od sily prostriedkov, ktoré sa používali na overovanie identity, má
spoliehajúca sa osoba (napr. poskytovateľ elektronických služieb verejnej správy) rôznu mieru istoty,
že skutočne ide o tú osobu, ktorá sa identifikovala. Aj slabšie metódy autentifikácie postačujú na
bežné účely. Je potrebné, aby sa pri identifikácii a autentifikácii používali metódy primerané účelu, na
ktorý sa výsledok identifikácie a autentifikácie použije. Tento koncept je formalizovaný úrovňou
záruky (assurance level).10
Úroveň záruky opisuje stupeň dôvery v procesy, ktoré vedú k a zahrňujú samotný
autentifikačný proces, a tak poskytujú záruku, že entita (napr. fyzická osoba), ktorá používa konkrétnu
identitu je v skutočnosti tá entita, ktorej bola táto identita priradená. 11
Každá entita (napr. človek, zviera, vec, organizácia, dokument a i.) sa vyznačuje charakteristickými
znakmi, tzv. atribútmi. Napr. fyzická osoba je charakterizovaná výškou, vekom, výzorom, váhou, DNA,
dátumom a miestom narodenia, bydliskom alebo zamestnaním. Súbor týchto atribútov danej entity,
ktorý nám umožňuje odlíšiť jednu entitu od druhej, sa nazýva úplná identita. Niektoré atribúty majú
statický charakter, čiže sa nemenia (napr. miesto narodenia, DNA a i.), iné majú zas dynamický
charakter a časom sa môžu meniť (napr. farba vlasov, trvalý pobyt a i.).
5 Aby sme mohli entity od seba odlíšiť, bez toho aby sme poznali všetky atribúty, čo nie je ani možné,
umelo vytvárame identifikátory (napr. rodné číslo).
6 V praxi možno použiť okrem jednofaktorovej autentifikácie, kde sa využije len jeden spôsob
autentifikácie, napr. heslo aj viacfaktorovú (multifaktorovú) autentifikáciu, kde sa využije viacero
spôsobov autentifikácie, napr. zadanie hesla a následné potvrdenie jednorazovým heslom či
zosnímaním odtlačku prsta.
7 Príkladom preukazu identity vo fyzickom svete je, napr. občiansky preukaz, cestovný pas alebo
vodičský preukaz. Na základe týchto preukazov identity, ktoré boli vydané dôveryhodnou treťou
stranou, ktorou je štát, môže osoba urobiť vyhlásenie o identite na základe overených atribútov (napr.
vek, adresa trvalého pobytu a i.), ktoré sa v preukaze identity nachádzajú. Preukaz identity by sme
mohli vo všeobecnosti definovať ako údaje, ktoré sa používajú na autentifikáciu deklarovanej identity
alebo atribútov danej osoby. Inými slovami možno povedať, že preukaz identity predstavuje
autentifikátor, prostredníctvom ktorého sa osoby môžu v rámci rôznych interakcií a transakcií
autentifikovať.
8 Preukazy elektronickej identity môžu byť integrované do autentifikačného tokenu (napr. čipová
karta), ale taktiež nemusia (napr. heslo alebo digitálny certifikát).
9 Úspešná identifikácia a autentifikácia je predpokladom autorizácie. Autorizácia predstavuje
povolenie konať v súlade s oprávneniami, ktoré danej osobe prislúchajú. Bližšie pozri OLEJÁR, D. a
kol.: Manažment informačnej bezpečnosti a základy PKI. Bratislava, 2015. s. 14. Dostupné na:
https://www.csirt.gov.sk/bezpecnostna-studovna/mfsr-vzdelavanie-89f.html.
10 V prekladoch odborných dokumentov medzinárodného charakteru a v odbornej literatúre sa pojem
assurance level zvykne prekladať aj ako úroveň autentifikácie. Pre účely tohto článku sme zaviedli
pojem úroveň záruky.
11 Vydávanie rôznych preukazov elektronickej identity si môže vyžadovať aj fyzickú prítomnosť
žiadateľa (o preukaz elektronickej identity) u poskytovateľa identity, ktorý overí identitu žiadateľa
a následne spojí jeho identitu s daným preukazom elektronickej identity (napr. digitálnym
4
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Autentifikačný proces poskytuje určitú úroveň záruky, že osoba je naozaj tou osobou, ktorej
identitu deklarovala. Úroveň záruky a vyžadovanie konkrétneho preukazu elektronickej identity závisí
od úrovne rizika spojeného s transakciou alebo interakciou. Nie všetky interakcie si vyžadujú rovnakú
úroveň autentifikácie. Dokonca, pri niektorých interakciách nie je identifikácia a autentifikácia
potrebná.
Vzájomné uznávanie prostriedkov elektronickej identifikácie
Problematika úrovní záruky je na úrovní práva Európskej únie (ďalej len „EÚ“)12 predmetom
Nariadenia EP a Rady 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách
pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (ďalej len „Nariadenia
eIDAS“), ktoré okrem služieb dôvery13 upravuje aj problematiku vzájomného uznávania
prostriedkov elektronickej identifikácie14.
Cieľom predmetnej úpravy je zabezpečiť, aby sa prostriedky elektronickej identifikácie jedného
členského štátu EÚ dali použiť na identifikáciu a autentifikáciu pri prístupe k online službám, ktoré sú
poskytované subjektmi verejného sektora iného členského štátu EÚ. Medzi subjekty verejného
sektora možno v zmysle čl. 3 ods. 7 Nariadenia eIDAS zaradiť: „ústredný, regionálny alebo miestny
orgán, verejnoprávny subjekt15 alebo združenie tvorené jedným alebo viacerými takýmito orgánmi
alebo jedným či viacerými takýmito verejnoprávnymi subjektmi, alebo súkromný subjekt, ktorý aspoň
jeden z takýchto orgánov, subjektov alebo združení poveril poskytovaním verejných služieb, keď koná
na základe takéhoto poverenia.“
Ustanovenia týkajúce sa zásady vzájomného uznávania sa dotknú nielen fyzických osôb,
fyzických osôb podnikateľov a právnických osôb, ktorí primárne využívajú online služby, ale najmä
subjektov verejného sektora, ktoré tieto služby poskytujú. Je potrebné podotknúť, že od 1. júla 2016
sa aplikuje Nariadenie eIDAS len v rozsahu upravujúcom služby dôvery. Povinnosť vzájomne uznávať
prostriedky elektronickej identifikácie vznikne členským štátom EÚ až 29. septembra 2018.
Praktický dopad vzájomného uznávania prostriedkov elektronickej identifikácie je zrejmý
najmä v situácii, kedy by občan Slovenskej republiky chcel využiť online služby, ktoré poskytujú
subjekty verejného sektora v Českej republike alebo v akomkoľvek členskom štáte EÚ. V takejto
situácii by si občan Slovenskej republiky nemusel vybavovať elektronický prostriedok identifikácie
2.1

certifikátom). Pri vydávaní niektorých preukazoch elektronickej identity sa nevyžaduje fyzická
prítomnosť žiadateľa (napr. heslo vygenerované na diaľku).
12 V právnom poriadku Slovenskej republiky sú úrovne záruky upravené vo výnose Ministerstva
financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.
13 Problematika služieb dôvery upravuje aj uznávanie elektronických podpisov, elektronických pečatí
a elektronických časových pečiatok. K pojmu služby dôvery pozri čl. 3 ods. 16 Nariadenia eIDAS.
14 Prostriedkom elektronickej identifikácie je v zmysle čl. 3 ods. 2 Nariadenia eIDAS: „hmotná jednotka
a/alebo nehmotná jednotka obsahujúca osobné identifikačné údaje, ktorá sa používa na autentifikáciu
pre online služby.“ Inými slovami, prostriedky elektronickej identifikácie (napr. elektronické údaje z
osobných a cestovných dokladov, digitálne certifikáty, zoznamy zrušených certifikátov a pod.), ktoré
budú musieť členské štáty EÚ povinne uznávať, slúžia na elektronickú autentifikáciu, čiže overenie
deklarovanej identity osoby, ktorá chce využiť online službu v inom členskom štáte EÚ. Na tomto
mieste je potrebné uviesť, že cieľom Nariadenia eIDAS nie je uznávanie elektronického občianskeho
preukazu, ale uznanie elektronickej identity, ktorá je obsiahnutá v ňom.
15 Nariadenie eIDAS v prípade pojmu verejnoprávny subjekt odkazuje na pojem verejnoprávne
inštitúcie upravený v čl. 2 ods. 1 bod 4 Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26.
februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES. V zmysle vyššie uvedeného
ustanovenia sa za verejnoprávne inštitúcie považujú inštitúcie, ktoré majú všetky nasledujúce
charakteristické znaky:
„a) sú zriadené na osobitný účel uspokojovania potrieb vo všeobecnom záujme, pričom nemajú
priemyselnú ani komerčnú povahu;
b) majú právnu subjektivitu a
c) sú z väčšej časti financované štátnymi, regionálnymi alebo miestnymi orgánmi alebo inými
verejnoprávnymi inštitúciami; alebo ich riadenie podlieha dohľadu týchto orgánov alebo inštitúcií;
alebo majú správnu, riadiacu alebo dozornú radu, v ktorej viac ako polovicu členov menujú štátne,
regionálne alebo miestne orgány alebo iné verejnoprávne inštitúcie.“
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danej krajiny, ale na cezhraničnú autentifikáciu by mu postačoval národný prostriedok elektronickej
identifikácie.
Pre vzájomné uznávanie prostriedkov elektronickej identifikácie musia byť v zmysle
Nariadenia eIDAS splnené nasledujúce tri podmienky.
Prvou podmienkou pre vzájomné uznávanie prostriedku elektronickej identifikácie iným
členským štátom EÚ je, aby bol prostriedok elektronickej identifikácie vydávaný v rámci schémy
elektronickej identifikácie16, ktorá je uvedená v zozname, ktorý zverejňuje Európska komisia podľa čl.
9 Nariadenie eIDAS. Inými slovami možno povedať, že musí ísť o oznámenú schému elektronickej
identifikácie podľa Nariadenia eIDAS.
Po tom, čo členský štát EÚ oznámi schému elektronickej identifikácie, vykonajú členské štáty
EÚ vzájomné hodnotenie schém elektronickej identifikácie.17 Takéto hodnotenie zabezpečí, aby bola
schéma v súlade s rámcom interoperability a spĺňala požiadavky stanovené pre úrovne záruky v
zmysle Nariadenia eIDAS.18 Až po vzájomnom hodnotení sa schéma elektronickej identifikácie
zverejní v Úradnom vestníku EÚ.
Je potrebné uviesť, že v zmysle Nariadenia eIDAS je na rozhodnutí členských štátov EÚ, či
oznámia Európskej komisii všetky, niektoré alebo neoznámia žiadne schémy elektronickej
identifikácie, ktoré sa používajú na vnútroštátnej úrovni na prístup aspoň k verejným online službám
alebo ku konkrétnym službám.19 V kontexte oznámenia, resp. neoznámenia schémy elektronickej
identifikácie je potrebné poznamenať, že členským štátom EÚ vznikne v septembri 2018 povinnosť
vzájomne uznávať prostriedky elektronickej identifikácie, ktoré boli oznámené v súlade s Nariadením
eIDAS. Inými slovami, ak napr. občan Českej republiky bude chcieť využiť online službu poskytovanú
orgánom verejnej správy Slovenskej republiky a Česká republika v súlade s Nariedením eIDAS
oznámila schému elektronickej identifikácie, tak občan Českej republiky má právo sa autentifikovať
pre využitie takejto služby.
Druhou podmienkou pre vzájomné uznávanie prostriedku elektronickej identifikácie iným
členským štátom EÚ je zaistenie úrovne záruky prostriedku elektronickej identifikácie vyššej alebo
rovnakej ako tá, ktorú vyžaduje príslušný subjekt verejného sektora pre prístup k online službe za
predpokladu, že úroveň záruky daných prostriedkov elektronickej identifikácie zodpovedá úrovni
záruky pokročilá alebo vysoká.
Treťou podmienkou vzájomného uznávania prostriedku elektronickej identifikácie je, aby
príslušný subjekt verejného sektora používal vo vzťahu k prístupu k danej online službe úroveň záruky
pokročilá alebo vysoká.20 V prípade, ak prostriedok elektronickej identifikácie má nižšiu úroveň
záruky, členský štát ho môže, ale nemusí uznať pre potreby identifikácie pre online služby, ktoré
poskytuje.21
Na tomto mieste musíme poukázať na skutočnosť, že prístup k online službám a ich konečné
poskytnutie žiadateľovi je spojené s právom na využívanie takýchto služieb na základe podmienok,
ktoré sú stanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch. Inými slovami možno povedať, že napriek
V zmysle čl. 3 ods. 4 Nariadenia eIDAS sa za schému elektronickej identifikácie považuje: „systém
na elektronickú identifikáciu, v rámci ktorého sa fyzickým osobám alebo právnickým osobám alebo
fyzickým osobám zastupujúcim právnické osoby vydávajú prostriedky elektronickej identifikácie.“
17 Čl. 12 ods. 6 písm. a) Nariadenia eIDAS.
18 Pre rámec interoperaility, ktorý sa vytvára pre účely interoperability vnútroštátnych schém
elektronickej identifikácie pozri bližšie čl. 12 Nariadenia eIDAS.
19 Bod 13 preambuly Nariadenia eIDAS.
20 Tamtiež, čl. 6 písm. b) c).
21 Tamtiež, bod 13 preambuly. Podmienky pre vzájomné uznávanie prostriedkov elektronickej
identifikácie týkajúce sa úrovní záruky možno demonštrovať na príklade, kedy by občan Slovenskej
republiky chcel využiť elektronickú službu poskytovanú orgánom verejnej správy Českej republiky, za
podmienky, že Slovenská republika oznámila konkrétnu schému elektronickej identifikácie v súlade
s Nariadením eIDAS. Orgán verejnej správy Českej republiky stanovil, že pre vstup do elektronickej
služby, ktorú poskytuje je stanovená úroveň záruky pokročilá alebo vysoká. Aby sa občan Slovenskej
republiky mohol autentifikovať pre túto elektronickú službu, musí mať prostriedok elektronickej
identifikácie rovnakej alebo vyššej úrovne záruky, ktorú stanovil orgán verejnej správy Českej
republiky, čiže jeho prostriedok elektronickej autentifikácie by musel zodpovedať úrovni záruky
pokročilá alebo vysoká.
16
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tomu, že sa osoba môže elektronicky autentifikovať pre prístup k online službe iného členského štátu
EÚ, neznamená, že automaticky má aj oprávnenie konkrétnu online službu využiť, nakoľko takéto
oprávnenie sa môže vzťahovať na podmienku občianstva alebo trvalého pobytu v konkrétnej krajine
a pod.22
Nariadenie eIDAS rozlišuje tri úrovne záruky, konkrétne nízka, pokročilá a vysoká. Pri
definovaní týchto úrovní záruky Nariadenie eIDAS vychádzalo z výsledkov rozsiahleho pilotného
projektu financovaného prostriedkami EÚ a normalizačných a medzinárodných činností, ktoré
obsahujú rôzne technické vymedzenia a opisy úrovní záruky. Konkrétne ide o projekt STORK 1.023 a
medzinárodnú normu Štandard o úrovniach záruky24, kde Nariadenie eIDAS odkazuje na úrovne 2, 3
a 4 stanovené v projekte STORK 1.0 a Štandarde o úrovniach záruky. V nasledujúcej tabuľke
uvádzame prehľad úrovní záruky.
Tabuľka č. 1 – Porovnanie úrovní záruky Nariadenia eIDAS, STORK 1.0 a Štandardu o úrovniach
záruky
Úrovne záruky podľa
Úrovne záruky podľa
Úrovne záruky podľa Štandardu
Nariadenia eIDAS
STORK 1.0
o úrovniach záruky
Nízka
QAA úroveň 2
Úroveň záruky 2 - stredná
Pokročilá
QAA úroveň 3
Úroveň záruky 3 - vysoká
Vysoká
QAA úroveň 4
Úroveň záruky 4 – veľmi vysoká
Zdroj: Vlastné spracovanie
Úrovne záruky upravené v Nariadení eIDAS boli vypracované na základe prístupu, ktorý je
založený na výsledkoch (outcome based approach), čo znamená, že každý členský štát EÚ môže
splniť požadovanú úroveň záruky rôznymi špecifickými spôsobmi, ktoré sú upravené na národnej
úrovni. Inými slovami, Nariadenie eIDAS nezrušuje národné riešenia pre stanovenie úrovní záruky,
ale oznámeným prostriedkom elektronickej identifikácie bude musieť byť pridelená konkrétna úroveň
záruky v zmysle Nariadenia eIDAS.
Jednotlivé úrovne záruky predstavujú v zmysle Nariadenia eIDAS hierarchický systém. Tieto
úrovne sú charakterizované pomocou súvisiacich technických špecifikácií, noriem a postupov,
vrátane technických kontrol, ktorých účelom je znížiť riziko zneužitia alebo zmeny totožnosti.
Podrobnosti o minimálnych technických špecifikáciách, normách a postupoch, pomocou ktorých sa
stanovujú úrovne záruky sú upravené vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2015/1502 z 8.
septembra 2015 (ďalej len „Vykonávacie nariadenie“).25
Nízka úroveň záruky označuje, v súvislosti so systémom elektronickej identifikácie,
prostriedok pre elektronickú identifikáciu, ktorý poskytuje obmedzenú mieru spoľahlivosti u
deklarovanej alebo uvádzanej identity určitej osoby. V rámci tejto úrovne by sa mohli osoby
identifikovať a autentifikovať na základe prihlasovacieho mena a hesla.
Pokročilá úroveň záruky označuje, v súvislosti so systémom elektronickej identifikácie,
prostriedok pre elektronickú identifikáciu, ktorý poskytuje pokročilú mieru spoľahlivosti u deklarovanej
alebo uvádzanej identity určitej osoby. Príkladom by mohol byť fyzický nosič s elektronickou
identifikáciou.
Vysoká úroveň záruky označuje, v súvislosti so systémom elektronickej identifikácie,
prostriedok pre elektronickú identifikáciu, ktorý poskytuje vyššiu mieru spoľahlivosti u deklarovanej
alebo uvádzanej identity určitej osoby než prostriedok pre elektronickú identifikáciu s pokročilou
úrovňou záruky. Príkladom použitia tejto úrovne by mohlo byť prihlasovanie sa do schémy
Napr. elektronické služby verejnej správy týkajúce sa sociálnych služieb alebo v prípade zavedenia
elektronických volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, či do orgánov územnej samosprávy.
23Projekt STORK (Secure idenTity acrOss boRders linKed) bol realizovaný v rokoch 2008-2011 a
zaoberal problematikou identifikácie a autentifikácie v kontexte cezhraničného využívania verejných
služieb.
24 ISO/IEC 29115:2013 Entity authentication assurance framework.
25 Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1502 z 8. septembra 2015, ktorým sa stanovujú
minimálne technické špecifikácie a postupy pre úrovne zabezpečenia prostriedkov elektronickej
identifikácie podľa článku 8 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 o
elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu.
22
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elektronickej identifikácie prostredníctvom občianskeho preukazu s elektronickým čipom a následným
zadaním PIN kódu.
V prípade, ak prostriedok elektronickej identifikácie, ktorý je vydaný v rámci schémy
elektronickej identifikácie oznámenej v zmysle Nariadenia eIDAS spĺňa podmienky pre vyššiu úroveň
záruky, má sa za to, že spĺňa podmienky, ktoré zodpovedajú nižšej úrovni záruky.
IDENTIFIKÁCIA A AUTENTIFIKÁCIA VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ26
Otázka identifikácie a autentifikácie a konkrétne úrovní záruky má svoje opodstatnenie aj
v podmienkach verejného obstarávania, ktoré sa realizuje elektronickou formou. Nutnosť určenia
záruky vyplýva najmä zo skutočnosti, že od septembra 2018 sa budú môcť občania iných členských
štátov EÚ prostredníctvom národných prostriedkov elektronickej identifikácie (oznámených v zmysle
Nariadenia eIDAS) autentifikovať aj do systému elektronického trhoviska, nakoľko ide o online službu
poskytovanú subjektom verejného sektora. Na základe procesu registrácie sa do systému
elektronického trhoviska a samotnej autentifikácie dôjde k stanoveniu predpokladanej úrovne záruky
v zmysle Nariadenia eIDAS.
Elektronický kontraktačný systém je informačný systém verejnej správy slúžiaci na plne
automatizované zadávanie zákaziek. Elektronický kontraktačný systém predstavuje platformu, ktorá
pozostáva z troch modulov:
a) elektronického trhoviska,
b) dynamického nákupného systému a
c) modulu na elektronickú podporu procesov.
Z vyššie spomínaných troch modulov Elektronického kontraktačného systému sa
v predmetnom článku zameriame na elektronické trhovisko, konkrétne na problematiku registrácie
na elektronickom trhovisku.27
Podľa § 13 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)
elektronické trhovisko je informačný systém verejnej správy, ktorý slúži na zabezpečenie ponuky
a nákupu tovarov, stavebných prác alebo služieb, bežne dostupných na trhu, a to aukčným
spôsobom, ako aj na zabezpečenie s tým súvisiacich činností. Správcom elektronického trhoviska je
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „MV SR“).
Jednou z úloh MV SR je podľa § 13 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní zabezpečiť,
aby bolo každému registrovanému záujemcovi alebo uchádzačovi umožnené kedykoľvek
a bezodplatne zverejniť ponuku na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie
služby.
MV SR, okrem iného, vypracúva, mení a zverejňuje na elektronickom trhovisku Obchodné
podmienky Elektronického trhoviska (ďalej len „OPET“), podpísané kvalifikovaným elektronickým
podpisom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou a pripája k nim kvalifikovanú elektronickú
časovú pečiatku.
OPET predstavuje dokument, ktorý okrem iného, upravuje podmienky používania
elektronického trhoviska z hľadiska postupu registrácie na elektronickom trhovisku a podrobností o
spôsobe preukazovania splnenia podmienok registrácie.
Podľa § 109 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní podmienkou na zverejnenie ponuky na
elektronickom trhovisku je registrácia.
Z vyššie uvedeného teda vyplýva, že hospodársky subjekt (ďalej aj „dodávateľ“), aby mohol
predložiť, resp. zverejniť ponuku na elektronickom trhovisku, musí byť registrovaný.
Registráciou na elektronickom trhovisku sa bližšie zaoberá § 14 zákona o verejnom
obstarávaní. Registráciu na elektronickom trhovisku je možné vykonať bezodplatne prostredníctvom
funkcie elektronického trhoviska, na to určenej alebo súčasne so zápisom do zoznamu
hospodárskych subjektov podľa § 152 predmetného zákona.
Na účely identifikácie a autentifikácie osoby je možné pri používaní elektronického trhoviska
použiť
3

Autori vychádzali zo stavu, ktorý existoval v čase prezentovania príspevku na konferencii
(30. 03. 2017).
27 Pre účely článku sa zameriame len na registráciu dodávateľa. Možnosť registrácie majú aj
objednávatelia a verejnosť.
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a)
b)
c)

občiansky preukaz s elektronickým čipom a bezpečnostným osobným kódom28,
doklad o pobyte s elektronickým čipom a bezpečnostným osobným kódom alebo
identifikačné údaje a autentifikačné údaje, ktoré vydá MV SR29.

Podľa § 14 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní vydáva MV SR identifikačné údaje
a autentifikačné údaje bezodplatne každému, kto má účinnú registráciu na elektronickom
trhovisku a nemá platné doklady podľa ods. 2 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, t. j.
nemá platný občiansky preukaz s elektronickým čipom a bezpečnostným osobným kódom (ďalej len
„elektronický občiansky preukaz“). To platí aj ak osoba požiada o vydanie nových údajov po strate,
zničení, odcudzení alebo v prípade nebezpečenstva zneužitia pôvodných údajov. Identifikačné údaje
a autentifikačné údaje musia byť bezvýznamové.
Na vyššie uvedené ustanovenie by sme sa mohli pozerať v dvoch rovinách. Ak osoba
disponuje elektronickým občianskym preukazom, nebudú jej vydané identifikačné a autentifikačné
údaje. Takýto výklad by vyjadroval myšlienku, že v prípade, ak má osoba aktivovaný elektronický
občiansky preukaz, ktorý jej umožňuje autentifikovať sa do elektronického trhoviska, nepotrebuje
vykonať registráciu. Avšak napriek skutočnosti, že v zmysle § 14 ods. 2 písm. a) zákona o verejnom
obstarávaní je možné na účely identifikácie a autentifikácie osoby pri využívaní elektronického
trhoviska použiť elektronický občiansky preukaz, pre prístup do elektronického trhoviska sa vyžaduje
povinná registrácia. Až po vykonaní registrácie môže dodávateľ spárovať svoj profil s elektronickou
identitou v rámci ústredného portálu verejnej správy.30
V druhej rovine by sme predmetné ustanovenie mohli vykladať spôsobom, že ak osoba
disponuje elektronickým občianskym preukazom, MV SR mu identifikačné a autentifikačné údaje
bezplatne nevydá.
Podľa § 2031 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní identifikácia v informačnom systéme je
proces používania osobných identifikačných údajov v elektronickej forme, ktoré jedinečne
reprezentujú fyzickú osobu alebo právnickú osobu alebo fyzickú osobu zastupujúcu právnickú
osobu.32

Problematika elektronického občianskeho preukazu ako úradného autentifikátora je upravená v
zákone č. 305/2013 o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o e-Governmente“) a zákone č. 224/2006 Z. z. o
občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie pozri ANDRAŠKO, J.:
Digitálna identita vo verejnej správe. In Kontroverzní názory v právu. Praha: Leges, 2015, s. 59-64.
29 Identifikačným údajom je používateľské meno. Autentifikačným údajom je jednorazové heslo. Oba
údaje sú bezvýznamové.
30 Ústredný portál verejnej správy je hlavným prístupovým miestom k všetkým elektronickým službám
verejnej správy. Tento portál predstavuje informačný systém verejnej správy a umožňuje centrálne
vykonávať elektronickú úradnú komunikáciu s ktorýmkoľvek orgánom verejnej moci. Bližšie pozri § 6
zákona o e-Governmente.
31 Zákonom č. 315/2016 Z. Z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a o doplnení
niektorých zákonov sa novelizoval aj § 187 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní, a teda došlo
k predĺženiu lehoty obligatórneho zavedenia úplnej elektronickej komunikácie vo verejnom
obstarávaní, a to do 18. októbra 2018.
32 Predmetná definícia pojmu identifikácia je prevzatá z Nariadenia eIDAS (čl. 3 bod 1). Avšak
v zákone o verejnom obstarávaní už nie je definované, čo možno považovať za osobné identifikačné
údaje. Za osobné identifikačné údaje možno považovať v zmysle čl. 3 bod 3 Nariadenia eIDAS „súbor
údajov, ktorý umožňuje určiť identity fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo fyzickej osoby
zastupujúcej právnickú osobu.“ Minimálny súbor osobných identifikačných údajov pre fyzické osoby
a právnické osoby je definovaný vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2015/1501 z 8. septembra
2015 o rámci interoperability podľa čl. 12 ods. 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na
vnútornom trhu.
28
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Podľa § 20 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní autentifikácia v informačnom systéme je
elektronický proces, ktorý umožňuje potvrdiť elektronickú identifikáciu fyzickej osoby alebo právnickej
osoby.33
Registráciu dodávateľa v systéme elektronického trhoviska je možné uskutočniť dvomi
spôsobmi, a to prostredníctvom žiadosti dodávateľa o zápis do zoznamu hospodárskych subjektov
alebo prostredníctvom registračného formuláru elektronického trhoviska. Dodávateľ, ktorý si zvolí
postup registrácie prostredníctvom registračného formuláru, vyplní tam vyžadované údaje. Medzi
ne patria údaje potrebné na identifikáciu dodávateľa (obchodné meno/názov, IČO), adresa
sídla/miesto podnikania (ulica a číslo, PSČ, obec, štát), ďalšie údaje (email, telefónne číslo, DIČ, IČ
DPH, IBAN, predmet plnenia). Podmienkou registrácie na elektronickom trhovisku je súhlas s verziou
OPET účinnou v čase registrácie.
Správne vyplnenie registračného formuláru ešte negarantuje automatické vygenerovanie
identifikačných údajov a autentifikačných údajov. Predmetné údaje poskytuje MV SR podľa
§ 14 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní.34
MV SR skontroluje, či je registračný formulár úplný, perfektný a následne registráciu akceptuje.
Po akceptácii registrácie MV SR vygeneruje identifikačné údaje a jednorazové autentifikačné údaje,
t. j. jednorazové prihlasovacie heslo na účely prístupu na elektronické trhovisko a do osobného profilu
dodávateľa.35 Následne predmetné údaje doručí osobe, ktorá sa registrovala.
Podľa § 14 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní identifikačné údaje a autentifikačné údaje
doručuje MV SR
a) do vlastných rúk alebo
b) elektronickým spôsobom tak, aby boli údaje chránené pred vyzradením inej osobe, než ktorej
boli vydané36.
Doručovanie identifikačných údajov a autentifikačných údajov je upravené aj v čl. IV bod 8
OPET, podľa ktorého MV SR vygeneruje identifikačné údaje a jednorazové autentifikačné údaje na
účely prístupu na elektronické trhovisko a do osobného profilu dodávateľa. MV SR doručí
identifikačné údaje a jednorazové autentifikačné údaje na účely prístupu na elektronické trhovisko
a do osobného profilu dodávateľa osobe, ktorá sa registrovala, do vlastných rúk; doručenie do
vlastných rúk sa uskutočňuje
a) poštou
b) do elektronickej schránky podľa zákona o e-Governmente alebo
c) osobne na mieste a za podmienok oznámených dodávateľovi MV SR.
ZÁVER
Analýza identifikácie a autentifikácie vo verejnom obstarávaní, konkrétne v rámci
elektronického trhoviska, nám ukázala viacero nedostatkov. V zmysle zákona o verejnom obstarávaní
môže osoba použiť na identifikáciu a autentifikáciu aj elektronický občiansky preukaz, avšak bez
registrácie, nie je možné spárovať profil dodávateľa s elektronickou identitou na ústrednom portáli
verejnej správy. Takéto riešenie považujeme za nevyhovujúce a duplicitné a sme toho názoru, že
držiteľ elektronického občianskeho preukazu by mal mať možnosť sa autentifikovať pre využívanie
elektronického trhoviska priamo bez registrácie.
Ďalší nedostatok súvisí so spôsobom doručovania identifikačných a autentifikačných údajov.
V zmysle zákona o verejnom obstarávaní môže MV SR tieto údaje (používateľské meno
a jednorazové heslo) zaslať aj elektronickým spôsobom tak, aby boli údaje chránené pred vyzradením
inej osobe, než ktorej boli vydané. OPET tento spôsob reštriktívnym spôsobom obmedzil len na
4

Zákonodarca si pri definovaní pojmu autentifikácia pomohol definíciou uvedenou v Nariadení
eIDAS. Avšak v tomto prípade nedošlo k jej úplnému prevzatiu. V zmysle čl. 3 bod. 5 Naradenia
eIDAS je autentifikácia definovaná ako: „elektronický proces, ktorý umožňuje potvrdiť elektronickú
identifikáciu fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo pôvod a integritu údajov v elektronickej
forme.“
34 Pri registrácii si dodávateľ vytvorí aj vlastné heslo.
35 Jednorazové heslo sa použije len pri prvom prihlásení do elektronického kontraktačného systému.
Potom sa dodávateľ prihlasuje už len používateľským menom a heslom, ktoré si vytvoril počas
registrácie.
36 V tomto prípade by bolo možné aj použitie kryptografických riešení.
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zaslanie do elektronickej schránky. Zastávame názor, že v praxi existujú aj iné postupy (napr.
založené na kryptografii), ktoré zabezpečia, aby tieto údaje boli dostatočne chránené pred
vyzradením či modifikovaním.
V nadväznosti na skutočnosť, že od septembra 2018 sa do elektronického trhoviska budú
môcť autentifikovať aj občania iných členských štátov EÚ prostredníctvom národných prostriedkov
elektronickej identifikácie (oznámených v zmysle Nariadenia eIDAS), máme za to, že povinná
registrácia bude pre týchto občanov predstavovať zbytočnú komplikáciu. Neodstránením tejto
duplicity sa idea využitia národných riešení identifikácie a autentifikácie pre prístup k online službám
poskytovaných subjektmi verejného sektora v EÚ len ťažko naplní.
Uvedené, a teda povinná registrácia môže mať negatívny vplyv aj na samotné elektronické
trhovisko, nakoľko aj napriek skutočnosti, že jednotliví dodávatelia síce budú disponovať
elektronickým občianskym preukazom, avšak bez ohľadu na to sa budú musieť do systému
registrovať v zmysle zákona o verejnom obstarávaní a OPET, čo ich môže odradiť od obchodovania
na elektronickom trhovisku.
Pre elektronické trhovisko, ako online službu poskytovanú subjektom verejného sektora, by
sme mohli stanoviť pokročilú úroveň záruky v zmysle Nariadenia eIDAS, nakoľko sa pri registrácii
nevyžaduje fyzická prítomnosť osoby a samotná autentifikácia je založená na dvojfaktorovej
autentifikácii (len pri prvom prihlásení).
Nariadenie eIDAS explicitne nestanovuje, kto je zodpovedný za stanovenie úrovne záruky pre
online službu, ale zastávame názor, že túto povinnosť by malo splniť MV SR ako správca
elektronického trhoviska.
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ELEKTRONICKÉ DRAŽBY
Martin Daňko, Petra Žárská
Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Abstrakt: Elektronické dražby sú aj napriek stále rastúcej miere informatizácie spoločnosti
neprebádanou problematikou v právnom systéme Slovenskej republiky. Zákon č. 527/2002 o
dobrovoľných dražbách upravuje iba dražbu ako verejné konanie za osobnej účasti licitátora a
širokého okruhu vopred neurčených osôb. Predmetná zákonná forma dražby je konaním, kde sa
vyžaduje fyzická prítomnosť všetkých zúčastnených osôb, čím sa značne zužuje okruh potenciálnych
účastníkov a tým pádom aj výsledný efekt dražby – zaplatená cena za vydraženú položku.
Elektronická dražba by odbúrala tieto a iné bariéry a zefektívnila proces dražby. Tento argument
podporujú výsledky dosiahnuté v Českej republike, kde elektronická dražba funguje už niekoľko rokov,
upravená v zákone č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách. Cieľom tejto práce je poukázať na
predpokladané výhody po zavedení inštitútu elektronickej dražby do právneho poriadku Slovenskej
republiky a zároveň upozorniť na potenciálne riziká ale aj ich riešenia, ktoré by úprava elektronických
dražieb mohla priniesť. V závere článku budú formulované názory de lege ferenda, ktorými chcú
autori poukázať na nevyhnutnosť potreby právnej úpravy elektronických dražieb v slovenskom
právom poriadku.
Kľúčové slová: elektronická dražba, internet, informatizácia spoločnosti
Abstract: Despite developing informatization of society, electronic auctions remains untouched issue
in the legal system of Slovak republic. The Law on Voluntary Auctions no. 527/2002 of the
Coll. mentions only the auction in the form of public procedure with personal attendance of
an auctioneer and wide range of unknown participants. This form of auction is the procedure where
the law prescribed a physical presence of all attendees which considerably limits the range of potential
attendees, therefore it diminish the result of the auction – a price paid. The electronic auction would
eliminate above-mentioned and other obstructions and would improve the process of auction. This
argument is supported by the results achieved in the Czech republic, where the electronic auction has
been functioning for several years, under the Law on Public Auctions no. 26/2000 of the Coll. The
article will highlights assumed benefits of the electronic auction after its incorporation into the legal
order of the Slovak republic and draw attention to potential risks and its solutions, which could be
related to electronic auctions. In conclusion, the article will sum up opinions de lege ferenda dedicated
to the necessity of amendment of the law in terms of electronic auctions in the Slovak legal order.
Key words: electronical auction, Internet, Informatization of society

DRAŽBA PODĽA ZÁKONA Č. 527/2002 Z. Z. O DOBROVOĽNÝCH DRAŽBÁCH
Autori článku sa zamerali na dva typy dražieb1, pretože podľa ich názoru, pri dobrovoľných
dražbách a dražbách v exekúcii by systém elektronických dražieb bol najefektívnejší. Názor autorov
je odôvodnený rastúcim záujmom verejnosti o dobrovoľné dražby a výskytom opakovaných dražieb v
exekučnom konaní.
1

Okrem v článku uvedených druhov dražieb môže verejnosť kúpiť aj prebytočný štátny majetok cez
elektronický register ponúkaného majetku štátu, ktorý vedie Ministerstvo financií SR. Celý proces
prebieha elektronicky, záujemcovia posielajú cenové ponuky na určenú adresu, z tohto dôvodu, autori
majú za to, že v pri predaji štátneho majetku je funkcia elektronických dražieb naplnená. Elektronická
aukcia, prostredníctvom ktorej dochádza k predaju prebytočného štátneho majetku je upravená v §
8aa a § 8ab zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
1
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Zákon o dobrovoľných dražbách v § 2 ods. a) definuje dražbu ako „verejné konanie, ktorého
účelom je prechod vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby, konané na základe
návrhu navrhovateľa, pri ktorom sa licitátor obracia na vopred neurčený okruh osôb prítomných na
vopred určenom mieste s výzvou na podávanie ponúk a pri ktorom na osobu, ktorá urobí najvyššiu
ponuku, prejde príklepom licitátora vlastnícke alebo iné právo k predmetu dražby, alebo verejné
konanie, ktoré bolo licitátorom ukončené z dôvodu, že nebolo urobené ani najnižšie podanie.“ Zákon
vymedzuje dražbu vymenovaním všetkých základných krokov potrebných na úspešný a zákonný
výkon dražby, ktorého výsledkom je prechod vlastníckeho práva ku draženej veci. Charakteristickou
črtou dražby je najmä „osobná účasť na úkonoch“ pretavená do verejnosti dražby, prechodu
vlastníckeho práva príklepom licitátora – fyzický akt, legálne neobmedzený ale prakticky obmedzený
počet osôb, ktoré sa môžu osobne zúčastniť procesu dražby. Dražbe predchádza zloženie zábezpeky
a prípadná obhliadka veci, pričom obhliadka je opäť vykonávaná osobnou účasťou.
Predmet dražby
Zákon v § 3 ods. 1) stanovuje čo môže byť predmetom dražby. Dražiť môžeme vec, právo,
inú majetková hodnota, ktorá je prevoditeľná; súbor vecí, práv alebo iných majetkových hodnôt,
podnik alebo časť podniku, ak bolo navrhnuté ich vydraženie a ak spĺňajú podmienky ustanovené
zákonom o dobrovoľných dražbách. Zároveň zákon vylučuje z dražby veci, s ktorými na základe
zmluvy, vykonateľného rozhodnutia súdu alebo orgánu štátnej správy nie je možné nakladať alebo ak
konanie dražby vylučuje osobitný predpis; cenné papiere; majetok, ktorý môže byť iba vo vlastníctve
štátu, obce alebo určených právnických osôb; nehnuteľné veci, na ktorých viazne predkupné právo
zapísané v katastri nehnuteľností alebo v listinách osvedčujúcich vlastníctvo, to neplatí, pokiaľ je
navrhovateľom záložný veriteľ;2 spoluvlastnícky podiel na veci, to neplatí, pokiaľ je navrhovateľom
záložný veriteľ, veci, na ktoré bolo uplatnené zádržné právo a veci, na ktorých viazne zákonné
predkupné právo podľa osobitných predpisov. Z pôsobnosti tohto zákona sú vylúčené dražby, ktoré
sa uskutočňujú podľa osobitného predpisu3.
Podmienky dražby a úkony pre dražbou
Základným predpokladom byť účastníkom dražby je jeho spôsobilosť na právne úkony. Zákon
pripúšťa výnimku len v prípade, ak je predmetom dražby spoluvlastnícky podiel k veci, kedy môžu byť
spôsobilými účastníkmi dražby aj osoby, ktorých spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená, resp.
boli jej pozbavení. Môže ísť aj o neplnoleté osoby, podmienkou však je, že musia byť zastúpené
zákonným zástupcom alebo opatrovníkom. Z účasti na dražbe sú vylúčené osoby, ktoré môžu
nakladať s majetkom obmedzene alebo ktorí nemôžu nadobudnúť vlastnícke a iné práva k predmetu
dražby4. Osobitnou skupinou osôb vylúčených z dražby sú dlžník a manžel dlžníka, nikto nemôže
dražiť v ich mene.
Navrhovateľom dražby je vlastník predmetu dražby; osoba, ktorá vykonáva záložné právo
(ďalej len „záložný veriteľ"), alebo iná osoba, ktorá je oprávnená navrhnúť vykonanie dražby podľa
osobitného zákona. Navrhovateľ dražby je povinný písomne vyhlásiť, že predmet dražby je možné
dražiť a ak je predmetom dražby nehnuteľnosť, navrhovateľ dražby je povinný predložiť dražobníkovi
list vlastníctva nie starší ako tri mesiace. Navrhovateľ dražby je tiež povinný označiť osoby, ktoré majú
predkupné právo k predmetu dražby alebo ktoré majú spoluvlastnícky podiel k predmetu dražby.

Bližšie pozri: DULÁKOVÁ JAKUBEKOVÁ, D.: Možnosť výkonu záložného práva predajom zálohu
na dobrovoľnej dražbe podľa zákona č. 527/2002 Z. z. Bulletin slovenskej advokácie, 13, 2007, č. 7 8, s. 19 - 24.
3 K takýmto dražbám patria dražby uskutočnené podľa zákona č. 427/1990 Zb. o prevodoch
vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby, zákona č. 111/1990 Zb. o
štátnom podniku, zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave
územných finančných orgánov, zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti
(Exekučný poriadok) a zákona č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní justičných pohľadávok.
4 Dražby sa tiež nemôžu zúčastniť osoby, ktoré si nesplnili povinnosť zložiť dražobnú zábezpeku alebo
osoby, ktoré zmarili predchádzajúcu dražbu. Vylúčení z účasti na dražbe sú aj osoby, u ktorých by v
dôsledku nadobudnutia vlastníctva k predmetu dražby mohlo dôjsť k obmedzeniu hospodárskej
súťaže, ako aj dražobník a jeho zamestnanci. Za tieto osoby nemôže dražiť nikto iný.
2
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Dražba musí byť ohlásená. Miesto, dátum a čas začatia dražby musia byť určené dražobníkom
po dohode s navrhovateľom dražby tak, aby nebola obmedzená možnosť účasti na dražbe. Dražba
je verejne prístupná. Na dražbu má povolený vstup každý, kto zaplatí vstupné. 5 Ak je predmetom
dražby byt, dom, iná nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, dražobník je povinný najmenej 15 dní pred
konaním dražby zverejniť oznámenie o dražbe alebo oznámenie o opakovanej dražbe na úradnej
tabuli obce alebo na elektronickej úradnej tabuli v časti určenej pre obec, na ktorej území sa predmet
dražby nachádza. V rovnakej lehote zverejní dražobník oznámenie o dražbe aj v periodickej tlači s
pôsobnosťou minimálne pre obec, na ktorej území sa predmet dražby nachádza, základné údaje o
čase, mieste, predmete a najnižšom podaní dražby alebo opakovanej dražby. Obec je povinná
bezodkladne a bezodplatne takéto oznámenie zverejniť. Zároveň je dražobník povinný označiť
predmet dražby a na viditeľné miesto na predmet dražby umiestniť oznámenie o dražbe alebo
oznámenie o opakovanej dražbe.
Následne dochádza k ohodnoteniu predmetu dražby, ktoré zaistí dražobník podľa všeobecnej
hodnoty v mieste a čase konania dražby. Ak ide o nehnuteľnosť, cena predmetu dražby je určená
znaleckým posudkom, ktorý nesmie byť v deň konania dražby starší ako šesť mesiacov. Začatiu
dražby predchádza fyzická ohliadka predmetu dražby v termíne uvedenom v oznámení o dražbe. 6 Ak
je predmetom dražby vec, určí dražobník termín obhliadky predmetu dražby s ohľadom na
umiestnenie veci.
Dražobník môže požadovať zloženie dražobnej zábezpeky. Účastník dražby je povinný zložiť
dražobníkovi alebo do notárskej úschovy v lehote uvedenej v oznámení o dražbe dražobnú
zábezpeku v peniazoch alebo vo forme bankovej záruky, pričom dražobník je povinný umožniť obidva
uvedené spôsoby. Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky sa končí otvorením dražby a dražobná
zábezpeka nesmie presiahnuť 30 % z najnižšieho podania; nesmie však presiahnuť sumu 49 790,88
eura. Dražobník bez zbytočného odkladu po skončení dražby vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet
dražby nevydražil, zloženú dražobnú zábezpeku alebo zabezpečí jej vydanie z notárskej úschovy.
Zmluva o vykonaní dražby
Na rozdiel od dražby vykonávanej exekútorom, kedy dochádza k speňažovaniu majetku v
rámci exekučného konania dražbou – spôsob výkonu exekúcie, pri dobrovoľných dražbách je dražba
vykonávaná na základe písomnej zmluvy o vykonaní dražby, ktorú uzavrie navrhovateľ dražby s
dražobníkom; to neplatí, ak ide o majetok štátu, ak je dražobníkom orgán štátnej správy, alebo ak ide
o majetok územného samosprávneho celku, ak je dražobníkom tento územný samosprávny celok
alebo ak je dražobníkom navrhovateľ dražby.
Po uzavretí zmluvy o výkone dražby, ohodnotení a ohliadke predmetu dražby, nasleduje
oznámenie o dražbe. Oznámenie o dražbe je obdobou dražobnej vyhlášky, ktorá sa vydáva pri
dražbách vykonávaných podľa osobitných predpisov. Oznámenie o dražbe uverejní dražobník v
registri dražieb najmenej 15 dní pred otvorením dražby a je tiež povinný ho pred začatím dražby
vyvesiť vo verejne prístupnej časti objektu, v ktorom sa dražba koná.
Priebeh dražby
Prístup do priestorov, v ktorých bude prebiehať dražba, musí byť účastníkom dražby
umožnený najmenej 30 minút pred začatím dražby a verejnosti najmenej desať minút pred začatím
dražby. Samotná dražba sa otvára vyvolaním. Obsahom vyvolania je označenie a opis predmetu
dražby a jeho odhadnutá alebo zistená cena, údaje o právach a záväzkoch na predmete dražby
viaznucich a s ním spojených, ak majú podstatný vplyv na hodnotu predmetu dražby, údaje o
nájomných zmluvách týkajúcich sa predmetu dražby a záväzkoch z nich vyplývajúcich, najnižšie
podania a najnižšie prihodenie. Ak je predmetom dražby kultúrna pamiatka, uvedie licitátor aj túto
skutočnosť. Draží sa, ak účastníci dražby robia vyššie podanie. Ak nebolo cez dvojitú výzvu a
vyhlásenie licitátora: „Ak neurobí niekto z prítomných účastníkov dražby podanie vyššie, ako bolo
podanie naposledy urobené účastníkom dražby (označenie účastníka dražby, ktorý urobil najvyššie
podanie), udelím mu príklep" urobené vyššie podanie, oznámi licitátor ešte raz posledné podanie a
Vstupné na jeden dražobný deň je najviac 3,32 EUR na osobu a deň.
Ak najnižšie podanie presahuje 16 500 EUR alebo ak je predmetom dražby nehnuteľnosť, podnik
alebo jeho časť, účastníkom dražby musí byť umožnená obhliadka predmetu dražby najmenej v dvoch
termínoch uvedených v oznámení o dražbe, ktoré nesmú byť určené na rovnaký deň.
5
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po tretej výzve vykoná príklep účastníkovi dražby, ktorý urobil najvyššie podanie. Svojím podaním je
účastník dražby viazaný. Udelením príklepu je dražba ukončená.7
Zmarenie a neplatnosť dražby
„K zmareniu dražby dôjde v prípade, ak bol predmet dražby vydražený, ale vydražiteľ neuhradil
v stanovenej lehote cenu dosiahnutú vydražením“.8O zmarení dražby musí dražobník bez zbytočného
odkladu informovať osoby uvedené v zákone. Oznámenie o zmarení dražby uverejní dražobník bez
zbytočného odkladu obdobným spôsobom ako oznámenie o dražbe. 9 V prípade, že dražba nebola
vykonaná v súlade s ustanoveniami tohto zákona, môže sa dotknutá osoba domáhať v lehote troch
mesiacov odo dňa konania dražby súdneho určenia neplatnosti dražby. Ak vydražiteľ zmaril dražbu
alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu. Neplatnosť dražby
nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia
dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník
predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu
obhliadku predmetu dražby.
Zápisnica o vykonaní dražby
Po ukončení dražby vyhotoví dražobník bez zbytočného odkladu zápisnicu o vykonaní dražby,
ak sa priebeh dražby neosvedčuje notárskou zápisnicou. Zápisnica sa vyhotovuje v modifikovanej
podobe aj vtedy, ak sa dražba skončí iným spôsobom než udelením príklepu. Zápisnicu o vykonanej
dražbe zašle dražobník do piatich dní odo dňa konania dražby osobám, ktorým sa doručuje
oznámenie o dražbe.
Okamih nadobudnutia vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho
vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu. To neplatí, ak je vydražiteľom
osoba, ktorá je povinná zapísať sa do registra partnerov verejného sektora, ak v čase príklepu nie je
zapísaná v tomto registri. Ku dňu zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom zaniká
pohľadávka veriteľa v rozsahu uspokojenia veriteľa z výťažku dražby. Ak sa nespisuje notárska
zápisnica osvedčujúca priebeh dražby, dražobník vydá bez zbytočného odkladu vydražiteľovi, ktorý
nadobudol vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby, písomné potvrdenie o vydražení
predmetu dražby.
Výhody dražby
Vo všeobecnosti a na základe vyššie uvedeného môžeme konštatovať, že dobrovoľné dražby
predstavujú efektívne speňaženie majetku na návrh vlastníka alebo osoby oprávnenej konať menom
vlastníka. Prinášajú množstvo kladov. Jedným z nich je rýchlosť – v zmluve o vykonaní dražby je
možné si dohodnúť čas konania dražby, čo je značne kratšie ako exekúcia či súdne konanie. Ďalším
podstatným kladom je, že náklady dražby sa hradia z výťažku dražby, t. j. že navrhovateľovi sa
neviažu peňažné prostriedky pri príprave dražby.
Bezpochyby výhodou je aj prehľadnosť a transparentnosť celého dražobného
procesu, neobmedzená účasť na dražbe (okrem zákonom stanovených výnimiek). V rámci zásady
právnej istoty, zákon umožňuje do 3 mesiacov od vykonania napadnúť dražbu žalobou o

Ak ide o dražbu bytu, domu, inej nehnuteľnosti, podniku alebo jeho časti alebo ak najnižšie podanie
hnuteľných vecí, práv a iných majetkových hodnôt presiahne sumu 33 193,92 eura, musí byť priebeh
dražby osvedčený notárskou zápisnicou.
8 MIHÁLIKOVÁ, M.: Dobrovoľná dražba a kataster nehnuteľností, Bulletin slovenskej advokácie, 14,
2008, č.10, s. 13 -14
9 Ak sa oznámenie o dražbe zverejnilo v registri dražieb a v Obchodnom vestníku, dražobník tam bez
zbytočného odkladu zverejní aj oznámenie o zmarení dražby. O neplatnosti dražby dražobník
bezodkladne upovedomí osoby uvedené v zákone a oznámenie o neplatnosti dražby uverejní v mieste
obvyklom s ohľadom na predmet dražby po dobu aspoň 30 dní. V prípade, že dražobná vyhláška bola
zverejnená v registri dražieb, uverejní oznámenie o neplatnosti aj v ňom.
7
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neplatnosť.10 Po uplynutí tejto prekluzívnej lehoty je vlastníctvo nového majiteľa nespochybniteľné.
V prípade zmarenia dražby, t. j. keď vydražiteľ nezaplatí cenu dosiahnutú vydražením v stanovenej
lehote, použije sa ním zložená dražobná zábezpeka na úhradu nákladov dražby, čo zamedzuje
špekulatívnym dražbám. Zároveň pre vyššiu istotu účastníkov dražby nie je možné akokoľvek meniť
predmet dražby.
DRAŽBA PODĽA ZÁKONA Č. 233/1995 Z. Z. O SÚDNYCH EXEKÚTOROCH A
EXEKUČNEJ ČINNOSTI
Pri výkone exekúcie predajom hnuteľných vecí podľa § 116 a nasl. zákona č. 233/1995 Z.z. o
súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (ďalej len „Exekučný poriadok“) a predajom nehnuteľnosti
podľa § 134 a nasl. Exekučného poriadku dochádza k predaju hnuteľných a nehnuteľných vecí
dražbou.11
2

Dražba hnuteľných vecí
Dražbe hnuteľných vecí ako spôsobu výkonu exekúcie predchádza spísanie vecí a odhadnutie
ich ceny exekútorom s odbornou starostlivosťou. Exekútor vydá exekučný príkaz - príkaz na
vykonanie exekúcie predajom hnuteľných vecí. Spísané veci sa po vydaní exekučného príkazu
predajú na dražbe, ktorá sa koná buď v mieste, kde spísané veci sú, alebo u exekútora. Exekútor
oznámi termín dražby povinnému, oprávnenému a spoluvlastníkovi veci. Termín dražby, súpis vecí a
miesto konania dražby uverejní exekútor na úradnej tabuli exekútorského úradu a zároveň ich oznámi
obci, v ktorej sa bude konať dražba; obec je povinná uverejniť tieto skutočnosti na svojej úradnej
tabuli. Exekútor môže termín dražby, zoznam dražených vecí a miesto konania dražby oznámiť aj v
tlači s celoslovenskou pôsobnosťou.
Dražbu vykoná exekútor, ktorý o dražbe spíše zápisnicu, exekútor a povinný sú z dražby
vylúčení. Najnižším podaním je odhadná cena. Dražitelia sú viazaní svojimi podaniami, ak sa
neurobilo vyššie podanie. Výška ceny vydraženej veci nie je obmedzená ustanoveniami cenových
predpisov. Exekútor udelí príklep dražiteľovi, ktorý urobí najvyššie podanie, a ak sa neurobilo vyššie
prípustné podanie, rozhodne exekútor žrebom, komu má príklep udeliť. Vydražiteľ musí najvyššie
podanie ihneď zaplatiť; ak to neurobí, draží sa vec znova, ale bez jeho účasti. Prechodom vlastníctva
na vydražiteľa zanikajú závady viaznuce na veci s výnimkou záložných práv. Dražba sa končí len čo
bol oprávnený uspokojený. Ak sa na dražené veci nenájde kupec, exekútor prikáže opätovnú dražbu.
Po skončení dražby exekútor vyplatí dosiahnutý výťažok po zrážke trov predaja priamo oprávnenému.
2.1

Dražba nehnuteľnosti
Dražba nehnuteľnosti prebieha obdobne s určitými špecifickými podmienkami súvisiacimi s
nehnuteľnosťou. Pri dražbe nehnuteľnosti neurčuje jej cenu exekútor. V súlade s § 138 zákona č,
233/1885 exekútor zaobstará znalecký posudok na cenu nehnuteľnosti. Ďalším krokom je určenie
najnižšieho podania podľa § 142 ods. 2 zákona č. 233/1995, po ktorom exekútor určí vyhláškou termín
dražby. Termín dražby určí najskôr na tridsiaty deň od posledného dňa lehoty určenej osobitným
predpisom na uverejňovanie údajov v Obchodnom vestníku. Exekútor vyvesí dražobnú vyhlášku na
svojej úradnej tabuli a požiada obec, v ktorej obvode je nehnuteľnosť, aby podstatný obsah vyhlášky
uverejnila spôsobom v mieste obvyklým. Exekútor môže uverejniť dražobnú vyhlášku v tlači a môže
požiadať okresný úrad, aby uverejnil vyhlášku na svojej úradnej tabuli. Dražobnú vyhlášku o dražbe
zašle exekútor bez zbytočného odkladu ministerstvu na zverejnenie v Obchodnom vestníku. Povinný
umožní obhliadku draženej nehnuteľnosti v termíne určenom v dražobnej vyhláške, a to za prítomnosti
exekútora alebo jeho zamestnancov. Záujemcovia o kúpu draženej nehnuteľnosti sú povinní ako
2.2

Bližšie pozri: JURÍČEK, J. – REHUŠ, S.: Problematika dobrovoľných dražieb a niektoré aplikačné
problémy praxe. Justičná revue, 57, 2005, č. 2, s. 205
11 Bližšie pozri: LIŠČÁK, J.: Exekučné konanie a záložné práva. Justičná revue, 55, 2003, č. 3, s. 263
– 266., MAJIRSKÝ, V. – KOTRECOVÁ, A.: Exekúcia predajom nehnuteľnosti zaťaženej záložným
právom. Justičná revue, 61, 2009, č. 11, s. 1181 – 1192., TOMAŠOVIČ, M.: Vybrané problémy
exekúcie predajom nehnuteľnosti; Justičná revue, 62, 2010, č. 5, s. 583 – 604., ŠTEVČEK, M.(et al.):
Exekučný poriadok: komentár. – 2. vydanie - Bratislava : C. H. Beck, 2015. - s.412 - 555
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zábezpeku zložiť polovicu najnižšieho podania. Ak vydražiteľ nezaplatí najvyššie podanie včas,
vykoná exekútor opätovnú dražbu nehnuteľnosti. Pre opätovnú dražbu platia ustanovenia o prvej
dražbe s tým, že najnižšie podanie sa rovná 75 % najnižšieho podania. Samotný priebeh dražby je
identický s postupm pri dražbe hnuteľných vecí. Ak sa však pri dražbe neurobilo ani najnižšie
podanie, ďalší termín dražby určí exekútor tak, aby sa dražba konala najskôr po uplynutí 30 dní od
bezúspešnej dražby. Najnižšie podanie v takom prípade tvoria tri štvrtiny ceny určenej znaleckým
posudkom. Ak sa ani na ďalšom termíne dražby neurobilo najnižšie podanie znížené podľa
predchádzajúcej vety, môže exekútor určiť, ak nejde o byt alebo dom, v ktorom má povinný trvalý
pobyt podľa osobitného predpisu, ďalší termín dražby, a to tak, aby sa dražba konala najskôr po
uplynutí 30 dní od predchádzajúceho termínu dražby; v takom prípade môže najnižšie podanie tvoriť
polovica ceny určenej znaleckým posudkom.
Príklep udelí exekútor tomu, u koho sú splnené podmienky ustanovené zákonom a kto urobil
najvyššie podanie. Ak niekoľko dražiteľov urobí rovnaké podanie a ak sa neurobilo vyššie prípustné
podanie, rozhodne exekútor žrebom o tom, komu sa má príklep udeliť. Ak však bol jedným z týchto
dražiteľov spoluvlastník alebo ten, komu prospieva predkupné právo vecnej povahy, udelí sa príklep
jemu. O udelení príklepu spíše exekútor zápisnicu. Dražitelia, oprávnený, povinný, zástupcovia obce
a orgánov štátnej správy, ak sú prítomní na dražbe, môžu vzniesť u exekútora námietky proti udeleniu
príklepu. Okrem toho môže do troch dní odo dňa dražby vzniesť námietky každý, komu v rozpore s
ustanovením § 141 ods. 1 nebola doručená dražobná vyhláška, a preto nebol na dražbe prítomný.
Udelenie príklepu podlieha schváleniu súdom. Súd rozhodne o schválení príklepu do 30 dní od
doručenia žiadosti exekútora na schválenie príklepu.
Elektronické dražby podľa zákona č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách a vyhlášky č.
18/2014 o stanovení podmínek postupu pri elektronické dražbe.
Inštitút elektronických dražieb sa stal súčasťou právneho systému v Českej republike v roku
2014. Českí zákonodarcovia implementovali elektronickú formu dražby pomerne jednoducho a to
novelizáciou spočívajúcou v pridaní paragrafu 16a zákona č. 26/2000 s označením „Elektronické
dražby“ a zahrnutím elektronickej dražby do § 2 ods. i) a j), ktoré vymedzujú pojem podanie a príklep.
2.3

Definícia dražby
V § 16a ods. 2 je definovaná elektronická dražba. Elektronická dražba prebieha na adrese vo
verejnej dátovej sieti, kde sa prostredníctvom technického zariadenia alebo programového vybavenia
realizuje prechod vlastníckeho alebo iného práva, pričom dražobník je povinný zaistiť jednoznačne
identifikovateľný prenos dátových správ od účastníkov dražby. Zvyšné detaily ako napríklad spôsob
registrácie je ponechaný na vyhlášku.
Priebeh elektronickej dražby
Vyhláška č. 18/2014 podrobne upravuje priebeh elektronickej dražby, v § 2 vymedzuje
elektronický dražobný systém ako internetovú aplikáciu umožňujúcu uskutočňovanie elektronických
dražieb a elektronický úkon ako úkon účastníka dražby, dražobníka a licitátora vykonaný
prostredníctvom elektronického systému. Pred dražbou sa účastník musí zaregistrovať formou
žiadosti do elektronického dražobného systému, inak sa nemôže zúčastniť dražby. Dražobník v tzv.
„detaile dražby“ na adrese vo verejnej dátovej sieti uvedie informácie v rozsahu „klasickej“ dražobnej
vyhlášky. Inými slovami „detail dražby“ predstavuje informácie v rozsahu dražobnej vyhlášky na
webovej stránke dražobníka, detail dražby nahrádza dražobnú vyhlášku v elektronickom prostredí
Dražba sa začína vyhlásením o začiatku dražby, ktoré sa zobrazí v elektronickom dražobnom
systéme. Pri uskutočňovaní podania, sa elektronický dražobný systém musí „spýtať“ účastníka či
chce uskutočniť podanie v danej výške, ktorá je zobrazená systémom alebo ktorú zadal do
príslušného elektronického poľa. Pred uplynutím doby behom ktorej je možné zvyšovať podanie sa v
systéme zobrazujú výzvy a vyhlásenia. Prvá výzva sa zobrazí v okamihu, keď do uplynutia doby v
ktorej je možné urobiť podanie zostávajú 3 minúty. Výzva znie „po prvé pre účastníka dražby XY“ označenie identifikátora účastníka dražby, ktorý urobil najvyššie podanie. Nasleduje podobná výzva
v dobe, kedy môže účastník urobiť podanie a zostávajú 2 minúty do uplynutia tejto doby. Výzva znie
„po druhé pre účastníka dražby XY“. V okamihu keď do uplynutia doby v ktorej je možné urobiť
podanie, zostáva 1 minúta, je účastníkom dražby zobrazené vyhlásenie „Ak neurobí niekto z
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prítomných účastníkov vyššie podanie než bolo podanie naposledy urobené účastníkom XY –
označenie identifikátora účastníka dražby ktorý urobil najvyššie podanie, udelím mu príklep. Po tomto
vyhlásení v okamihu, keď uplynie doba, behom ktorej je možné robiť podanie, je účastníkom dražby
zobrazená výzva „po tretie pre účastníka dražby XY“ a prijímanie ďalších podané je zastavené. Bez
zbytočného odkladu po uplynutí doby, počas ktorej je možné urobiť podanie, udelí licitátor príklep
účastníkovi dražby, ktorý urobil najvyššie podanie, čím sa dražba končí. V detaile dražby sa zobrazí
informácia o udelení príklepu, výška ceny dosiahnutej vydražením a označenie identifikátora
vydražiteľa. Zároveň licitátor odošle informáciu o ukončení dražby každému účastníkovi dražby na
jeho adresu elektronickej pošty.
Kontrola priebehu dražby licitátorom
Licitátor je povinný kontrolovať priebeh dražby v súvislosti s jej elektronickým charakterom.
Kontrola sa uskutočňuje v priebehu elektronickej dražby. Licitátor kontroluje dostupnosť adresy vo
verejnej dátovej sieti, kde elektronická dražba prebieha prostredníctvom na to zriadenej služby.
V prípade, že na základe sledovania dostupnosti adresy vo verejnej dátovej sieti bude dokázateľne
doložené obmedzenie prístupu k elektronickému dražobnému systému v dobe presahujúcej 1 minútu,
je licitátor povinný predĺžiť dobu, počas ktorej je možne urobiť podanie minimálne o 1 hodinu. O tejto
skutočnosti je licitátor povinný bez zbytočného odkladu informovať každého účastníka dražby na jeho
adrese elektronickej pošty.
Záznam o priebehu elektronickej dražby
Dražobník bezodkladne po ukončení elektronickej dražby vyhotoví záznam o priebehu dražby,
ktorý musí obsahovať označenie predmetu dražby, dražobníka, licitátora a vydražiteľa; údaje
o uskutočnených elektronických úkonoch účastníkov dražby, dražobníka a licitátora; čas
uskutočnenia elektronických úkonov s rozlíšením na stotinu sekundy; identifikátor osoby, ktorá
elektronický úkon vykonala; záznam o prípadnom chybovom výsledku elektronického úkonu alebo
ďalšej činnosti elektronického dražobného systému. Spoľahlivosť a bezpečnosť elektronickej dražby
je tiež zabezpečená povinnosťou ochrany vyššie uvedených údajov proti neoprávnenému prístupu,
zmene a zničeniu.
Požiadavky na elektronické dražobné systémy
Elektronický dražobný systém musí podľa § 7 Vyhlášky č. 18/2014 spĺňať technické
požiadavky prostredníctvom ktorých je zaistená:
a) komunikácia medzi účastníkmi dražby;
b) prevádzka virtuálneho prostredia, ktorá umožňuje zabezpečovať evidenciu jednotlivých
úkonov účastníkov dražby;
c) dostatočná ochrana systému;
d) časová synchronizácia systému;12
e) povinnosť spracovania a uchovávania všetkých elektronických úkonov;
f) automatická aktualizácia údajov13 a
g) kontrola systému.
Tieto požiadavky sú nevyhnutným predpokladom technického zabezpečenia
transparentného fungovania dražobného systému. Elektronický dražobný systém je zabezpečený
šifrovaním prostredníctvom protokolu HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) a serverového
ceritifikátu, ktorý je vydaný dôveryhodnou a nezávislou certifikačnou autoritou. Rovnako tak musí byť
samozrejme serverový certifikát platný a musí byť kompatibilný zo všetkými doménovými menami,
ktoré elektronický dražobný systém používa. Prevádzka virtuálneho prostredia musí umožniť
Elektronický dražobný systém musí zaisťovať udržiavanie presného času, čo sa deje v súlade s §
7 ods. 1 písm. d) Vyhlášky č. 18/2014 prostredníctvom jeho pravidelnej synchronizácie
s koordinovaným svetovám časom UTC (Coordinated Universal Time), ktorá sa realizuje jedenkrát za
24 hodín.
13 Automatická aktualizácia údajov je podľa § 7 ods. 1 písm. f) Vyhlášky č. 18/2014 je stanovená tak,
aby boli účastníci dražby informovaní najneskôr do 10 sekund od vykonaných zmien, predovšetkým
o vykonaných prihodeniach.
12
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zabezpečovať evidenciu požiadaviek prichádzajúcich na adresu verejnej dátovej siete, kde sa
elektronická dražba realizuje. V tomto smere je potrebné, aby bola garantovaná úplnosť a integrita
týchto evidovaných požiadaviek, čo v tomto prípade je zabepzepečené dodávateľom hostingových
služieb, ktorý je odlišný od dražobníka. Vyhláška stanovuje požiadavku nezávislosti na osobu
dodávateľa takýchto hostingových služieb, čo je nevyhnutné pre zabezpečenie objektívnosti a
transparentnosti všetkých procesov, ktoré sa realizujú na adrese verejnej dátovej siete, kde
elektronická dražba prebieha.
V otázke autentizácie osôb14 je v § 7 ods.1 písm. c) Vyhláškou č. 18/2014 stanovená
minimálna požiadavka v podobe zadania užívateľského mena a hesla tvoreného sekvenciou aspoň
šiestich znakov. Zabezpečenie hesiel uložených v elektronickom dražobnom systéme je vykonané
prostredníctvom kódovania pomocou bezpečného algoritmu typu hash. Uvedeným konaním sa
zabezpečuje v § 7 ods. písm. g) Vyhlášky č. 18/2014 stanovená požiadavka, aby elektronický
dražobný systém bol dostatočne zabezpečený pred možnosťou zasahovania zo strany dražobníka
alebo licitátora, tzn. aby nemohli vykonávať elektronické úkony za dražobníka.
Elektronický dražobný systém musí byť v súlade s § 7 ods. 2 Vyhlášky č. 18/2014 dostupný
pre jeho užívateľov používaním bežných nástrojov elektronickej komunikácie, čo znamená, že na jeho
použitie musí postačovať bezplatne poskytovaná verzia internetového prehliadača bez potreby
inštalácie ďalších špeciálných aplikácií. To však neplatí v priípade potreby programov ako je Java,
Flash alebo Adobe Reader. Zákonodárca tak stanovuje podmienku všeobecnej dostupnosti
k elektronickému dražobnému systému. Problematická môže byť minimálna konfigurácia počítača,
s ktorým je možné zúčasniť elektronické dražby, nakoľko jej stanovenie ponecháva Vyhláška č.
18/2014 na dražobníka. Na druhej strane je odôvodnené predpokladať, že účastník dražby by mal
používať počítač výkonom a funkciami štandarný v čase realizáci dražby. Diskriminačné by bolo,
pokiaľ by minimálna konfigurácia počítača bola dražobníkom stanovená pre počítače, ktoré nie sú
značnej väčšine potenciálnych účastníkom dražby s objektívneho hladiska prístupné.
Medzi najdôležitejšie požiadavky Vyhláškou č. 18/2014 stanovené pre elektronický dražobný
systém je potreba funkčného zabezpečenia nerušeného priebehu elektronickej dražby zákazom
takých funkcionalít, ktoré by mohli narušiť priebeh elektronickej dražby a požiadavka nepretržitého
diaľkového prístupu k informáciám o ukončených dražbách, a to najmenej v období 1 roka od ich
skočenia. Požiadavka zabezpečenia transparetného a plynulého výkonu elektronickej dražby je pre
jej účastníkov z pohľadu dôvery k takémuto spôsobu dražby nevyhnutná. Minimalizovať riziká
narušenia výkonu elektronickej dražby je v záujme aj právnej istoty právnych vzťahov, ktoré sa tu
realizujú elektronickými komunikačnými prostriedkami. Konanie, ktoré by mohlo viesť až k neplatnosti
dražby a byť tak príčinou zásahu do právnej istoty vydražiteľov, musí byť legitímnym dôvodom k
takejto regulácií elektronických dražobných systémov, nakoľko v hre je okrem právneho rizika aj jeho
užívateľská dôvera. Na druhej strane archivácia informácií o ukončených elektronických dražbách a v
§ 7 ods. 6 Vyhlášky 18/2014 stanovená povinnosť umožniť nepretržitý dialkový prístup k informáciacm
o ukončených elektronických dražbách je realizáciou možnej spätnej kontroly všetkých elektronických
úkonov, ktorými je takýto spôsob dražby ľahko odkontrolovateľný aj v budúcnosti, čoho výsledkom je
zvýšenie jeho transparentnosti.
PRÍNOSY ELEKTRONICKEJ DRAŽBY
Autori na základe podrobnej analýzy dobrovoľnej dražby a dražby v exekučnom konaní
konštatujú, že elektronická verzia dražieb by priniesla mnohé výhody. Predpokladajú, že by došlo k
zníženiu počtu opakovaných dražieb z dôvodu, že nebolo urobené ani najnižšie podanie, pretože
elektronickej dražby sa môže zúčastniť väčší účastníkov z pohodlia svojich počítačov. V exekučnom
konaní, by väčší počet účastníkov mohol zvýšiť cenu draženej veci a tým uspokojiť väčšiu časť
pohľadávok oprávneného v exekučnom konaní. Ďalšou výhodou je transparentnosť celého procesu
zachytená v zázname o exekúcii. Odstránilo by sa tým riziko ovplyvňovania ceny draženej veci
dohodou dražiteľov uzavretou za účelom znižovania ceny veci, ku ktorej dochádza pri „klasických“
dražbách. Účastníci na dražbe sa môžu dohodnúť na dražobnej stratégii, avšak pri elektronickom
systéme je to takmer nemožné. Zavedenie zmien ohľadom elektronických dražieb do nášho právneho
3

ANDRAŠKO, J.: Bezpečná identifikácia a autentifikácia pri využívaní elektronických služieb verejnej
správy. Bratislavské právnické fórum 2016: Internet ako priestor možného porušovania práv
[elektronický zdroj]. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2016. - S. 7-17
14
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systému formou novelizácie existujúcich zákonov a všeobecnozáväzného vykonávacieho predpisu je
pomerne jednoduchým úkonom. Novelizácia by bola iba čiastková a spočívala by v zavedení jediného
paragrafu definujúceho elektronickú dražbu a tiež konštatovanie, že detaily upraví všeobecnozáväzný
vykonávací predpis. Tento predpis by detailne upravil proces elektronickej dražby. Autori našli
potrebnú inšpiráciu v českom právnom systéme.
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PRÁVO NA PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZDRAVÍ VERSUS
PRÁVO NA OCHRANU OBYDLÍ A SOUKROMÍ - KONTROLY
LOKÁLNÍCH TOPENIŠŤ V DOMÁCNOSTECH
Eva Balounová
Univerzita Karlova, Právnická fakulta
Abstrakt: Tzv. lokálních topenišť je velké množství a je celkem obtížné nad nimi vykonávat kontrolu.
V některých oblastech jsou považovány za hlavní zdroj znečištění ovzduší. V nedávné době byla v
České republice schválena novela zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, která umožňuje přímé
kontroly provozu spalovacích stacionárních zdrojů v domácnostech jako nejzazší řešení v případě
porušování povinností jejich provozovateli. Snaha o zavedení takových kontrol byla dlouhodobá.
Předmětem příspěvku má být zejména to, jak je střet práva na příznivé životní prostředí a ochranu
obydlí řešen na evropské úrovni, tedy judikaturou Evropského soudu pro lidská práva, a ve vybraných
zemích Evropy. Příspěvek by také představil proces přijímání novely a související otázky.
Klíčová slova: Právo na příznivé životní prostředí, právo na ochranu obydlí, ochrana ovzduší, lokální
topeniště
Abstract: There are many local heating in the Czech Republic and their control is quite difficult. In
some areas, local heating are considered to be the main source of air pollution. Recently, there has
been introduced a new legislation in the Czech Republic, which enable direct controls of the stationary
combustion sources in the households as an ultimate solution in case of violation of obligations. There
are 3 aspects of my contribution. Firstly, I would like to explain the long process of introducing the
legislation, secondly, I would like to answer, how is the conflict between the right to a favourable
environment and protection of housing solved at the European level – in the case law of the European
Court of Human Rights. Thirdly, I would like to describe, how is this regulated in selected European
countries.
Key words: Right to a favourable environment, protection of dwelling, air protection, heating
ÚVOD
Lokální topeniště neboli menší spalovací stacionární zdroje znečišťování ovzduší, jsou
antropogenní bodové přízemní stacionární emisní zdroje. Tyto zdroje jsou často umístěny v rodinných
domech, bytech nebo ve stavbě pro rodinnou rekreaci. Lokální topeniště bezprostředně ovlivňují
kvalitu ovzduší a zdraví obyvatelstva – nejen, že jsou v některých oblastech hlavním zdrojem
znečišťování ovzduší, ale emise z nich jsou vypouštěny v malé výšce nad terénem, tedy přímo do
dýchací zóny. Lokálních topenišť je velké množství.1 Zákon o ochraně ovzduší2 stanoví v § 16
povinnosti pro osoby uvádějící lokální topeniště na trh v České republice, v § 17 pak povinnosti
provozovatele takového zdroje. Při porušení povinností stanovených v § 17 zákona o ochraně ovzduší
se fyzická osoba dopouští přestupku dle tohoto zákona, za který lze uložit pokutu až 20 tisíc Kč resp.
50 tisíc Kč (§ 23 zákona o ochraně ovzduší). Přestupky podle zákona o ochraně ovzduší projednává
obecní úřad obce s rozšířenou působností. Kontrolovatelnost dodržování povinností byla po dlouhou
dobu značně komplikovaná, jelikož vstup do soukromých obydlí za účelem kontroly topenišť nebyl až
do nedávné doby vynutitelný.
1

Ovzduší a lidské zdraví
Z Analýzy zpracované Ministerstvem životního prostředí v roce 2014 vyplývá, že překračování
imisních limitů vyhlášených pro ochranu zdraví pro jemné prachové částice (PM 10) je jedním
1.1

1 Z dat ČSÚ vycházejícího ze Sčítání lidí, bytů a domů z roku 2011 vyplývá, že u cca 660 tis. bytů
v bytových a rodinných domech bylo uvedeno jako hlavní zdroj vytápění spalování pevných paliv.
2 Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
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z významných problémů ČR ve vztahu ke kvalitě ovzduší, na čemž mají velký podíl emise ze sektoru
vytápění domácností. „Na základě v současnosti používané metodiky se podíl zdrojů na pevná paliva
v domácnostech na celkových emisích PM10 pohybuje ve výši více než jedné třetiny a v případě
polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) ve výši přibližně dvou třetin na celkových emisích.“3
Materiál ministerstva dále uvádí, že velmi často dochází ke spalování nevhodných paliv či dokonce
odpadu, což není sledováno a nemůže být při inventarizaci emisí zohledněno. „Výše uvedené podíly
sektoru vytápění domácností na národních emisích je proto nutné považovat za spodní odhady
reálného stavu.“4 Jemné prachové částice (PM10 a PM 2,5) jsou významným rizikovým faktorem
s mnohočetným efektem na lidské zdraví. Účinek částic závisí na jejich velikosti, tvaru a chemickém
složení. Velikost částic je rozhodující pro průnik a ukládání v dýchacím traktu, přičemž jsou na
částicích vázané látky typu PAH, těžké kovy, PCDD/F aj., které mají karcinogenní či mutagenní
účinky. Nejen zdraví může být ohroženo, jde i o otázky spojené s příznivým životním prostředím,
určitým komfortem v užívání svého bydlení, apod.
SOUČASNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA A JEJÍ VÝVOJ
Právo na příznivé životní prostředí je zakotveno v Listině základních práv a svobod v článku
35. Práv v článku 35 Listiny se ale lze domáhat pouze v mezích zákonů, které tato ustanovení
provádějí. Listina rovněž obsahuje právo na ochranu zdraví (čl. 31). Právo na ochranu obydlí je
zaručeno článkem 12 Listiny.
Možnost vstupu do objektu, resp. přístupu ke stacionárnímu zdroji a jeho příslušenství,
používaným palivům a surovinám a technologiím souvisejícím s provozem nebo zajištěním provozu
stacionárního zdroje osobám pověřených ministerstvem, obecním úřadem obce s rozšířenou
působností a inspekci za účelem kontroly dodržování povinností podle zákona o ochraně ovzduší je
upravena v § 17 odst. 1 písm. e) zákona o ochraně ovzduší. Podle tohoto ustanovení je provozovatel
stacionárního zdroje povinen takový přístup vyjmenovaným osobám umožnit. Výjimka se podle
právního stavu účinného do konce roku 2016 vztahovala na provozovatele stacionárního zdroje
umístěného v rodinném domě, v bytě nebo ve stavbě pro rodinnou rekreaci, pokud se nejednalo
o prostory užívané pro podnikatelskou činnost (§17 odst. 2).
V důvodové zprávě k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (sněmovní tisk č. 449, 6.
volební období) nebyla předmětná problematika řešena, jelikož obdobná právní úprava platila již dle
předchozího zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší (§12 odst. 1 písm. b) a odst. 2) a podobně i
dle předchozího zákona č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o
ovzduší), (§ 8 odst. 1 písm. b) resp. odst. 2). Původní znění tohoto zákona z roku 1991 však výše
popsanou výjimku neobsahovalo – pouze stanovilo povinnost provozovatelů malých zdrojů znečištění
„umožnit pracovníkům orgánů ochrany ovzduší nebo těmito orgány pověřeným osobám přístup ke
zdrojům znečišťování za účelem zjištění množství znečišťujících látek a kontroly zdroje znečišťování
a jeho provozu a předkládat jim k tomu potřebné podklady“. Výjimka z této povinnosti pro
provozovatele malých zdrojů znečišťování (tzv. lokální topeniště), které jsou umístěny v obytných
domech, v rodinných domcích a ve stavbách pro individuální rekreaci, byla do zákona zavedena
poslaneckou novelou zákona o ochraně ovzduší zákonem č. 218/1992 Sb. Toto zavedení výjimky
bylo prosté a logické – původní text zákona tzv. lokální topeniště neřadil do zdrojů znečišťování (k
tomu došlo právě touto novelou), a tak se na ně povinnost nevztahovala. Ve vládním návrhu zákona
o ochraně ovzduší (tisk č. 695, Federální shromáždění České a Slovenské federativní republiky 1990
– 1992) nebyla tzv. lokální topeniště ze zdrojů znečišťování vyjmuta a pro jejich provozovatele by tak
platila povinnost umožnit přístup dle výše uvedených podmínek. K vyjmutí lokálních topenišť v bytech
ze zdrojů znečišťování došlo návrhem usnesení Sněmovny lidu a Sněmovny národů k vládnímu
návrhu předmětného zákona (tisk č. 743, Federální shromáždění České a Slovenské federativní
republiky 1990 – 1992), který byl výsledkem projednání návrhu výborů pro životní prostředí.
Ministerstvo životního prostředí však usilovalo o změnu právní úpravy při přípravě zákona č.
201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ale: „bylo nuceno rezignovat na úpravu možnosti kontrol zdrojů na
vytápění domácností, a to z důvodu obav o ústavně zaručené právo na nedotknutelnost obydlí.“5 O
2

3 Analýza problémů a možností řešení kontrolovatelnosti plnění povinností provozovatelů spalovacích
stacionárních zdrojů umístěných v domácnostech z hlediska ochrany ovzduší, str. 2
4 Tamtéž, str. 2
5 Kužel, Dědič, Tomášková, Achrer, Sukdolová, Nový zákon o ochraně životního prostředí
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změnu právního stavu se snažilo v minulosti zejména zastupitelstvo Moravskoslezského kraje. První
návrh na změnu zákona o ochraně ovzduší podalo již v roce 2009, vláda k němu vyjádřila nesouhlas
a návrh skončil v 1. čtení v poslanecké sněmovně. Další návrh zastupitelstva Moravskoslezského
kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší byl poslanecké
sněmovně předložen v polovině roku 2013. Návrh spočíval ve zrušení výjimky, tedy § 17 odst. 2
zákona o ochraně ovzduší. Tento návrh (sněmovní tisk č. 1095, 6. volební období) nebyl Poslaneckou
sněmovnou Parlamentu ČR projednán, vláda ČR však k němu vyjádřila usnesením č. 547 ze dne 24.
července 2013 svůj nesouhlas z důvodu nepřiměřeného zásahu do nedotknutelnosti obydlí. Zároveň
však vláda tímto usnesením uložila „ministru životního prostředí zevrubně analyzovat problematiku
zkvalitňování ovzduší obcí, které je ovlivňováno spalováním nekvalitního paliva, a to rovněž s
přihlédnutím k zahraničním zkušenostem a technickým možnostem kontroly, a vládě do 30. listopadu
2013 předložit legislativní návrhy umožňující řešit danou problematiku bez zásahů do základních
ústavních práv.“
29. října 2015 Legislativní rada vlády ČR přijala, resp. doporučila schválit ve znění svého
stanoviska návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění
pozdějších předpisů, který navrhoval zavést možnost přímé kontroly provozu spalovacích
stacionárních zdrojů v domácnostech jako nejzazší řešení v případě porušování povinností jejich
provozovateli. Vláda schválila návrh zákona usnesením ze dne 14. prosince 2015 č. 1020, k návrhu
zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a
zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a uložila ministru
životního prostředí vypracovat konečné znění vládního návrhu zákona podle dodatku k návrhu
zákona a s úpravami podle připomínek obsažených ve stanovisku Legislativní rady vlády.
Návrh zákona byl tedy předložen Parlamentu ČR 22. prosince 2015, jednalo se o sněmovní
tisk č. 678/0. Předmětné ustanovení bylo předloženo ve znění: „V § 17 odstavec 2 zní: Vznikne-li
důvodné podezření, že provozovatel spalovacího stacionárního zdroje umístěného v rodinném domě,
v bytě nebo ve stavbě pro rodinnou rekreaci, nejde-li o prostory užívané pro podnikatelskou činnost,
porušil některou z povinností podle odstavce 1, avšak toto porušení nelze prokázat bez provedení
kontroly spalovacího stacionárního zdroje, jeho příslušenství nebo používaných paliv, obecní úřad
obce s rozšířenou působností provozovatele na tuto skutečnost písemně upozorní a poučí jej o
povinnostech provozovatele spalovacího stacionárního zdroje stanovených v odstavci 1 a o
následcích opakovaného důvodného podezření na jejich porušení v podobě provedení kontroly.
Pokud opakovaně vznikne důvodné podezření, že tento provozovatel nadále nebo opětovně porušuje
některou z povinností podle odstavce 1, je kontrolující oprávněn vstoupit do jeho obydlí za účelem
kontroly dodržování povinností podle tohoto zákona. Vlastník nebo uživatel těchto prostor je povinen
umožnit kontrolujícímu přístup ke spalovacímu stacionárnímu zdroji, jeho příslušenství a používaným
palivům.“ Při projednávání návrhu v Poslanecké sněmovně padly 2 pozměňovací návrhy na
odstranění bodu 21 z navrhované novely, tedy na odstranění předmětného ustanovení. Tyto návrhy
nebyly schváleny. Samotný návrh zákona byl nakonec 7. září 2016 schválen a předmětné ustanovení
bylo schváleno ve znění předloženém vládou. Návrh byl schválen Senátem a podepsán prezidentem.
Návrh zákona byl vyhlášen 14. listopadu 2016 ve Sbírce zákonů v částce 147 pod číslem 369/2016
Sb. Předmětné ustanovení §17 odstavec 2 nabylo účinnosti 1. ledna 2017. Na konci ledna 2017,
konkrétně 20. ledna, byl Ústavnímu soudu České republiky podán návrh na zrušení § 17 odst. 2, § 23
odst. 1 písm. j) a části § 23 odst. 2 písm. a) v ustanovení „j)“ zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší ve znění zákona č. 369/2016 Sb. Navrhovatelem jsou poslanci Parlamentu.6
EVROPSKÁ ÚPRAVA
Základním problémem, o který se v možnosti přístupu k lokálním topeništím jedná, je střet proti
sobě stojících základních lidských práv – práva na ochranu obydlí a soukromí a práva na příznivé
životní prostředí a zdraví. Úvodem je potřeba poznamenat, že Evropská úmluva o ochraně lidských
práv (dále někdy jako „Úmluva“) právo na příznivé životní prostředí nezakotvuje, respektive ani se o
něm nezmiňuje. Zmiňuje ale pojem zdraví a to sice v tom smyslu, že státní orgán může zasáhnout do
výkonu některých práv v případě, kdy je to v souladu se zákonem a nezbytné v demokratické
společnosti v zájmu národní bezpečnosti, veřejné bezpečnosti, hospodářského blahobytu země,
3

6
Návrh
na
zrušení
části
zákona
o
ochraně
ovzduší
je
dostupný
http://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Navrhy/Pl._US_2_17_navrh.pdf
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zde:

ochrany pořádku a předcházení zločinnosti, ochrany zdraví nebo morálky nebo ochrany práv a svobod
jiných. V minulosti byly neúspěšné snahy právo životního prostředí do Úmluvy doplnit. Výše zmíněné
ale neznamená, že by Evropský soud pro lidská práva životní prostředí zcela opomíjel ve své
judikatuře. Judikaturu Evropského soudu pro lidská práva v oblasti ochrany životního prostředí někteří
autoři dělí na dvě skupiny – jako první uvádějí rozhodování, kdy legitimní cíl v podobě obecného
zájmu může ospravedlnit určitý zásah do výkonu některých práv a svobod. Druhou skupinou jsou
případy, kdy k efektivní ochraně práv chráněných Úmluvou může být vyžadováno také zajištění kvality
životního prostředí.
Právo na ochranu obydlí a soukromí je zakotveno v čl. 8 Evropské úmluvy o ochraně lidských
práv (dále Úmluva)7: „Každý má právo na respektování svého soukromého a rodinného života,
obydlí a korespondence. Státní orgán nemůže do výkonu tohoto práva zasahovat kromě případů,
kdy je to v souladu se zákonem a nezbytné v demokratické společnosti v zájmu národní bezpečnosti,
veřejné bezpečnosti, hospodářského blahobytu země, ochrany pořádku a předcházení zločinnosti,
ochrany zdraví nebo morálky nebo ochrany práv a svobod jiných.“ Tímto už samotná úmluva
umožňuje určitá omezení tohoto práva na úkor práv jiných. K tomu se blíže vyjádřil Evropský soud
pro lidská práva. V rozsudku ze dne 13 února 2003 Odiévre vs. Francie8 se ESLP vyjádřil, že pojem
„respektování“ lze dokonce chápat jako jakousi pozitivní povinnost státu spojenou s efektivním
respektováním soukromého života. Konkrétně ve vztahu k životnímu prostředí se ESLP vyjádřil např.
v rozsudku Deés proti Maďarsku,9 kde vyjádřil, že každý jednotlivec má právo na respektování svého
obydlí, což v sobě zahrnuje nejen samotné právo na tento vymezený prostor, ale rovněž na
přiměřenou míru nerušeného a pokojného užívání tohoto prostoru. A dále, že porušení práva na
obydlí může zahrnovat i více rozptýlené a neohraničené narušení tohoto práva, jakými je např. hluk,
emise, pachy, aj. Závažné případy obtěžování takového typu mohou vyústit až v porušení práva
jednotlivce na respektování obydlí, pokud mu brání v požívání určité pohody bydlení. Ačkoliv je tedy
hlavním účelem článku 8 Úmluvy dle ESLP ochrana jednotlivce proti svévolným zásahům do tohoto
práva ze strany orgánů veřejné moci, spadají pod tento článek i situace, kdy jsou tyto orgány naopak
povinny aktivně přijímat opatření, jejichž smyslem je zajistit respektování soukromého života a obydlí
i ve vztahu jednotlivců mezi sebou navzájem.10 Ke konstatování porušení článku 8 Úmluvy na základě
nepřiměřeného hluku a rušení došlo dále např. v rozsudku Moreno Gómez proti Španělsku.11
Článek 8 je, kromě toho, že zaručuje ochranu obydlí, také zásadním ustanovením pro ochranu
práva na příznivé životní prostředí. Konečná uvádí, že základní myšlenkou rozšíření aplikovatelnosti
čl. 8 i na případy tak či onak související s environmentálními problémy, je to, že případy závažného,
příp. opakujícího se či stálého zatěžování životního prostředí mohou mít za následek porušení
závazku respektovat právo na soukromí a obydlí každého jednotlivce, kdy s možností užívat své
obydlí jednotlivci legitimně spojují nejen možnost takové obydlí mít, ale též užívat jak je samotné, tak
určitou míru komfortu, či jinými slovy pohody života a bydlení s tímto příbytkem spojené. Konečná
také uvádí, že v zásadě není podstatné, o jakou formu environmentální zátěže se v jednotlivých
případech jedná – Soud se již zabýval jak případy hlukové zátěže, tak právě otázkami pachové zátěže
a znečištění ovzduší. Rovněž není úplně podstatné, z jakého zdroje narušení pochází. Ve všech
případech je ale společnou veličinou to, zda je dosažen jakýsi minimální stupeň závažnosti
obtěžování. Případem, kdy environmentální zátěž tvořil nejen hluk, ale i kouř a silné zápachy, jež dle
stěžovatelky činily život její rodiny nesnesitelným a způsobily jí a její rodině vážné zdravotní problémy,
je případ López Ostra proti Španělsku.12 I v tomto případě ESLP konstatoval porušení článku 8
Úmluvy. V tomto případě soud konstatoval, že: „Přirozeně, že silné znečištění životního prostředí
může ovlivnit zdravý život jednotlivců a zabránit jim v řádném užívání jejich domů takovým způsobem,
že ovlivňuje jejich soukromý a rodinný život, aniž by vážně ohrožovalo jejich zdraví. Ať již je otázka
zkoumána z hlediska pozitivní povinnosti uložené státu - přijmout přiměřená a vhodná opatření k
tomu, aby bylo zajištěno právo žadatelky podle ustanovení článku 8 odstavec 1 - jak požaduje
žadatelka, nebo z hlediska, zda zásah státního orgánu byl v souladu s odst. 2, použitelné zásady jsou
7 Evropská úmluva o ochraně lidských práv, vydaná ve Sbírce zákonů pod č. 209/1992 Sb.
8 Rozsudek ESLP ze dne 13. února 2003, č. 42326/98, Odiévre proti Francii
9 Rozsudek ESLP v případě Deés proti Maďarsku ze dne 9. listopadu 2010, č. stížnosti 2345/06
10 Konečná, Věc Deés proti Maďarsku.
11 Moreno Gómez proti Španělsku, rozsudek senátu ESLP ze dne 16. 11. 2004, stížnost č. 4143/02
12 López Ostra proti Španělsku, rozsudek senátu ESLP ze dne 9. 12. 1994, stížnost č. 16798/90.
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podobné. V obou případech je třeba brát zřetel na spravedlivou rovnováhu, která musí existovat mezi
konkurenčními zájmy jednotlivce a společnosti jako celku. Stát může v každém případě užít svého
práva přiměřeného uvážení. Dále, i ve vztahu k pozitivní povinnosti vyplývající z prvního odstavce
článku 8, při dosahování žádoucí rovnováhy nabývají určitého významu i cíle uvedené v odstavci
druhém.“ V tomto případě bylo tvrzeno i porušení čl. 3 Úmluvy; Soud konstatoval, že k takovému
porušení nedošlo.
ESLP tedy střet těchto práv chápe dokonce i opačně – tedy z toho důvodu, že existuje právo
na respektování soukromého života a stát má povinnost toto zaručit, má povinnost zaručit, že lidé
nebudou ohroženi na svém zdraví, resp. že nedojde k nadměrnému znečišťování ovzduší, byť třeba
jen lokálně. Nicméně je potřeba zdůraznit, že z pohledu Úmluvy není ani tak podstatný vliv těchto jevů
na životní prostředí, jako na lidi. Ochrana životního prostředí je pouze vedlejším efektem (viz případ
Kyrtatos proti Řecku13). Z tohoto důvodu pro aplikaci čl. 8 musí existovat dostatečně úzký vztah mezi
namítanou činností a soukromým či rodinným životem či domovem. Nemůže jít jen o obecné zhoršení
životního prostředí, ochrana je v zásadě poskytována před jevy, které jsou schopny negativně ovlivnit
kvalitu života člověka. Jak uvádí komentář k Úmluvě,14 každé obtěžování musí dosáhnout určité míry
závažnosti – obtěžování nesmí být zanedbatelné ve srovnání s běžnými nebezpečími pro životní
prostředí, která jsou vlastní každému modernímu městu (jak bylo konstatováno v rozsudku Fadeyeva
proti Rusko).15 Posouzení této míry je však relativní a závisí na všech okolnostech případu.
Z výše uvedeného tedy dle mého názoru vyplývá, že k porušení práva na ochranu obydlí a
soukromí a tedy čl. 8 Úmluvy by nemělo výkonem nové právní úpravy dojít, jelikož tento zásah se jeví
jako proporcionální. Co je však věcí druhou, je to, zda by bylo možné konstatovat porušení článku 8
v případě nekonání státu, ať již nepřijetím předmětné právní úpravy anebo jejím nenaplňováním.
V případě, že je čl. 8 aplikovatelný, jsou smluvní strany Úmluvy povinny přijmout odpovídající
kroky, aby chránily domovy obyvatel před těmito zásahy. Jak vyplývá z rozsudku López Ostra proti
Španělsku, nemusí se dokonce ani jednat o vážný zásah do zdraví, jelikož silné znečištění životního
prostředí zasahuje do práva na ochranu obydlí a soukromí samo o sobě. Porušení Úmluvy se bude
posuzovat podle toho, zda stát přijal rozumné a přiměřené opatření k zajištění práv stěžovatelů.16
Soud rovněž porovnává přínosy znečišťující či rušící aktivity a závažnost důsledků (např. v rozsudku
Lars a Astrid Fagerskiold proti Švédsku17). Jak uvádí Kmec, Kosař, Kratochvíl a Bobek, v samotném
substantivním přezkumu se posuzuje, zda státem přijaté opatření je správné a dostatečné, přičemž
státy mají široký prostor pro uvážení. Kmec, Kosař, Kratochvíl a Bobek zároveň uvádějí, že ke
shledání porušení Úmluvy Soud dosud dospěl většinou pouze v případech, kdy bylo porušeno
vnitrostátní právo. „Pozitivní závazek státu obecně spočívá v povinnosti přijmout „rozumná a
přiměřená opatření k zajištění práv stěžovatelů (Hatton a další, § 98). Výběr konkrétních opatření, jak
zajistit respektování práv obyvatel, je na samotných státech [srov. Fadeyeva, § 96 a 124]. Např. ve
věci Greenpeace e. V. a další proti Německu [rozhodnutí, 12. 5. 2009, č. 18215/06] bylo předmětem
stížnosti odmítnutí příslušných vnitrostátních orgánů přijmout opatření požadovaná stěžovateli ke
snížení emisí z aut s dieselovými motory. Soud konstatoval, že žalovaný stát přijal určitá opatření s
cílem snížit emise z dieselových motorů, a poznamenal, že daný problém lze řešit i jinými způsoby, a
tedy nepřijetím opatření specificky požadovaných stěžovateli stát nepřekročil prostor pro své uvážení,
kterým v oblasti ochrany životního prostředí disponuje.“18 S odkazem na uvedený případ Greenpeace
e. V. a další proti Německu by se dalo usuzovat, že zde by šlo o podobný případ, ačkoliv to, zda
„problém lze řešit i jinými způsoby“, je diskutabilní.
PRÁVNÍ ÚPRAVA VE VYBRANÝCH ZEMÍCH
Slovensko
Ustanovení § 16 odst. 1 písm. b) Zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší sice stanoví povinnost
provozovatelů malých zdrojů „umožnit přístup zaměstnancům inspekce a obce nebo těmito orgány
pověřeným osobám ke stacionárním zdrojům za účelem zjištění množství znečišťujících látek a
4
4.1

13 Kyrtatos proti Řecku, rozsudek ESLP ze dne 22. května 2003
14 Kmec, J., Kosař, D., Kratochvíl, J., Bobek, M. Evropská úmluva o lidských právech, str. 930–931
15 Fadeyeva proti Rusku, rozsudek, 9. 6. 2005, č. 55723/00
16 Kmec, J., Kosař, D., Kratochvíl, J., Bobek, M. Evropská úmluva o lidských právech, str. 930 - 931
17 Lars a Astrid Fagerskiold proti Švédsku, č. stížnosti č. 37664/04
18 Kmec, J., Kosař, D., Kratochvíl, J., Bobek, M. Evropská úmluva o lidských právech, str. 931 - 932
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kontroly stacionárního zdroje a jeho provozu a předkládat jim potřebné doklady.“ Nicméně § 16 odst.
2 zákona o ovzduší stanoví, že tato povinnost se vztahuje jen na právnické osoby a na fyzické osoby
– podnikatele.
4.2
Německo
Problematika je upravena ve spolkovém zákoně o ochraně před imisemi (BundesImmissionsschutzgesetz, BImSchG), který stanoví povinnosti pro provozovatele zdrojů, a dále
v prováděcím nařízení k zákonu, konkrétně v 1. nařízení o malých a středních spalovacích zařízeních.
Na lokální topeniště jako na zdroje, které nepodléhají povolování, se může vztahovat tzv. vyšetření
emisí a imisí (dle § 26 - § 31 BImSchG), ale pouze při podezření na nebezpečí, že zařízení může
škodlivě působit na životní prostředí (nedodržování povinností dle § 22 BImSchG), (tzv. měření ze
zvláštního důvodu). Dalším institutem je úřední kontrola (§ 52 BImSchG). Příslušnost úřadů k této
kontrole se liší v jednotlivých zemích a dle typu zařízení, úřady mohou zejména vyžadovat informace
a předložení podkladů, provádět přezkoušení, odebírat vzorky, mají právo na součinnost
provozovatele. Právo vstupu do obydlí je pak konkrétně upraveno v § 52 odst. 2 BImSchG: „Vlastníci
a provozovatelé zařízení, stejně jako vlastníci a držitelé pozemků, na nichž jsou zařízení provozována,
jsou povinni umožnit zaměstnancům příslušných úřadů a jimi pověřeným osobám přístup na pozemky
a k odvrácení naléhavého nebezpečí pro veřejnou bezpečnost a pořádek také do obytných prostor a
také umožnit provedení zkoušek včetně vyšetření emisí a imisí, stejně jako sdělit informace a předložit
podklady, které jsou potřebné pro splnění jejich úkolů. Základní právo nedotknutelnosti obydlí
(článek 13 Základního zákona) je v tomto rozsahu omezeno.“ Vlastníci a operátoři rovněž musí
poskytnout součinnost, zejména palivo, atp. Zákon stanoví rovněž přestupky. Přestupku se dopustí
ten, kdo úmyslně nebo z nedbalosti neposkytne informace, nedodržuje opatření, nepředloží
dokumenty, nevpustí osoby nebo neplní stanovené povinnosti podle § 52 odst. 2. Vstup do obytných
prostor tedy musí být umožněn pouze k odvrácení naléhavého nebezpečí pro veřejnou bezpečnost a
pořádek (př. škody na životě nebo zdraví osob). Při tomto je ale potřeba dbát na oprávněné zájmy
dotčených osob – tak například prohlídky v nočních hodinách, v neděli nebo ve svátek jsou
nepřípustné, pokud by mohly být provedeny i jindy bez ohrožení účelu kontroly. Jak uvádí Šedina 19,
německá právní úprava považuje dlouhodobější působení více znečišťovatelů, které je v souhrnu
příčinou značných škod na životním prostředí, za legitimní důvod pro omezení práva na
nedotknutelnost obydlí. Německá právní úprava vychází z toho, že samotné hranice při omezení
základního práva jsou dány již samotným ústavním právem, tedy tím, že konkrétní zásah do
nedotknutelnosti obydlí musí být vhodný, potřebný a přiměřený a být prováděn za určitým legitimním
účelem (test proporcionality). Proto dle Šediny neobsahuje ustanovení, které by deklarovalo, že je
možné vstupovat do obydlí pouze pro účely kontroly spalovacího zařízení. Takový princip je zcela
zásadní a je právě aplikací daného základního práva na nedotknutelnost obydlí. Zároveň v Německu
není řešena situace, která by ospravedlňovala provedení kontroly v domácnosti v návaznosti na
opakované důvodné podezření. Samozřejmě ale musí být zřejmé, že v dané situaci nastává naléhavé
nebezpečí a z toho důvodu se kontrola provádí.
4.3
Rakousko
V Rakousku se problematice věnuje zákon na ochranu před imisemi (Immissionsschutzgesetz
– Luft, IG-L), který v § 26 upravuje pravomoci při provádění dohledu (kontroly) dle tohoto zákona. §
26 odst. 1 stanoví, že v míře (rozsahu) nezbytné pro provádění tohoto zákona jsou orgány, které jsou
k provádění pověřené úřady (dle § 17 zákona) oprávněny v rámci jejich příslušnosti vstoupit na
pozemky a do budov za účelem provedení měření emisí nebo vyhodnocení měření nebo dodržování
emisí…vstup do těchto míst je jim zaručen. Odst. 2 stanoví, že úřady a jejich orgány musí toto
vykonávat tak, aby se zabránilo rušení nebo ztížení provozu více, než jak je nezbytně nutné
(takovému se musí vyhnout). Ten, kdo brání orgánům příslušných úřadů ve výkonu kontrolních
pravomocí dle § 26, ten může být potrestán pokutou do výše 3 630 EUR.
4.4
Irsko
V Irsku je problematika upravena v zákoně o znečišťování ovzduší (Air Pollution Act, 1987),
kde § 14 praví, že oprávněná osoba je oprávněna za jakýmkoliv účelem vyplývajícím z tohoto zákona,
v jakoukoliv přiměřenou dobu, vstoupit do jakéhokoliv prostoru/objektu a za tím samým účelem
rovněž přizvat resp. vnést další osoby či zařízení, které považuje na nezbytné. To ovšem platí
19 DAMOHORSKÝ, Milan a Tereza SNOPKOVÁ. Role obcí v ochraně životního prostředí z pohledu
práva. Praha: Eva Rozkotová, 2015, 222 s. ISBN 978-80-87975-31-2., str. 129 - 142
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s výjimkou odstavce 2 § 14, kde je výslovně řečeno, že tato oprávněná osoba nesmí vstoupit do
obytného prostoru (obydlí) bez souhlasu užívající osoby, ledaže písemně oznámila uživateli
obydlí svůj zamýšlený vstup a to v předstihu nejméně 24 hodin. § 14 dále upravuje další
náležitosti, jako např. to, jak oprávněná osoba prokazuje svoje oprávnění, atp. Předmětný paragraf
rovněž stanoví, že ten, kdo maří výkon pravomocí oprávněné osoby, dopouští se přestupku. Pokud
je oprávněné osobě, která vykonává svoji pravomoc, zabráněno ve vstupu do objektu, oprávněná
osoba, nebo osoba jmenovaná oprávněnou osobou může požádat u obvodního soudu (District Court)
o rozhodnutí (příkaz) povolující takový vstup.
4.5
Spojené království
Ve Spojeném království je problematika upravena v zákoně o ochraně ovzduší (Clean Air Act
1993), který právo vstupu osob oprávněných k tomu místním orgánem v rozumné denní době
upravuje v § 56. Osoba oprávněná místním orgánem může v jakoukoli rozumnou dobu vstoupit na
jakýkoliv pozemek nebo do objektu za účelem výkonu oprávnění dle tohoto zákona, určení, zda
takové oprávnění mělo být vykonáno, nebo k rozhodnutí, zda jsou naplněna ustanovení tohoto
zákona. Kromě tohoto vstupu dále může taková oprávněná osoba provádět měření, kontroly, zkoušky
na pozemku nebo v objektu a může odebírat vzorky země nebo předmětů, pokud to považuje za
vhodné pro tento účel. V ustanovení jsou tedy taxativně uvedeny důvody ke vstupu. Odstavec 2 § 56
výslovně stanoví, že právo vstupu, tak jak je upraveno v odst. 1, se nepoužije v případě
obytných prostor (obydlí) s výjimkou obytných prostor v souvislosti s přizpůsobením těchto
prostor (resp. krbů v nich) ve specifických oblastech tzv. kontroly kouře (dle § 24 odst. 1).
4.6
Další země
Několik zdrojů uvádí, že v Polsku je možná kontrola domácností, resp. přístup k topeništím
v nich umístěným, a to konkrétně obecní policii, resp. v jejím doprovodu. Zdroje se také shodují na
tom, že k tomu v praxi není příliš přistupováno a ke kontrole dochází zpravidla pouze, pokud je
získáno povolení majitele. Dále dochází k nepřímé kontrole a to tak, že se zkoumá, zda má majitel
nemovitosti uzavřenou smlouvu o odvozu odpadů.20 V některých zemích je otázka upravena na
celostátní úrovni (Švédsko), v některých na regionální úrovni (Itálie nebo Belgie), v některých zemích
existuje kombinace (Rakousko, Německo).
Dle Analýzy problémů a možností řešení
kontrolovatelnosti plnění povinností provozovatelů spalovacích stacionárních zdrojů umístěných
v domácnostech z hlediska ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí „země, ve kterých není
legislativně ošetřen přístup do domácnosti kvůli provedení pravidelné kontroly vyplývající za zákona,
mají ošetřen přístup do domácnosti buď tak, že přístup je umožněn po souhlasu majitele nemovitosti
nebo na základě soudního příkazu. Například ve Švédsku však není přístup do domácnosti k
provedení namátkové kontroly omezen a Regulační úřad má neomezené právo vstupovat do
domácnosti za účelem provedení kontrol. Druhá část zemí (např. Řecko, Chorvatsko, Litva) nemají
zákonem ošetřen přístup do domácnosti za účelem provedení kontroly a přístup je tak na základě
práva na nedotknutelnost obydlí omezen pouze na ty situace, kdy s ním souhlasí majitel nemovitosti.
V Itálii se předpokládá umožnění vstupu do obydlí za účelem provedení kontroly provozu spalovacího
zdroje; pokud není přístup umožněn, může být uložena pokuta.“ Ministerstvo dále podotýká, že
v některých zemích se s obdobným problémem nesetkávají tak často, ať už z toho důvodu, že
obyvatelé mají větší respekt k životnímu prostředí (Norsko), nebo že k vytápění nedochází tak často
(Portugalsko).
JINÉ MOŽNOSTI KONTROLY
I česká právní úprava obsahuje možnost kontroly jinak, než s nutností vstupu do obydlí – je jí
možnost měřit tmavost kouře vycházejícího ze zdroje. Měření přípustné tmavosti kouře ale není
ideální, zejména z následujících důvodů: topí se především ráno a večer, tedy v době, kdy je tma a
tmavost kouře tedy nelze měřit; měření není možné proti přímému slunci ani zástavbě či terénu;
provozovatelé argumentují, že začali topit a s prvotním zahřátím spalovacího zařízení je spojen vznik
většího množství viditelných zplodin, proto se prvních 30 min. nezohledňuje; měření lidským okem je
subjektivní, atp. Dále literatura uvádí, že v Polsku probíhá kontrola nepřímo také tak, že je
kontrolováno, zda má majitel nemovitosti smlouvu o odvozu odpadků (zda odpadky tedy nepálí).
Samozřejmě se také nabízí možnost vstupu do obydlí po předchozím souhlasu, ale zde je diskutabilní
5

20 Krčmářová, V. Znečišťování ovzduší lokálními topeništi – legislativní řešení v okolních státech,
(online) 16. 2. 2011.
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smysl takové kontroly. Další možností je povinnost předkládat na vyžádání obecnímu úřadu obce s
rozšířenou působností doklad o provedení požadované kontroly vystavený odborně způsobilou
osobou potvrzující, že stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny
výrobce a zákonem o ochraně ovzduší (§ 17 odst. 1 písm. h). Další možností je soukromoprávní
žaloba dle § 1013 zákona č. 89/2012, občanský zákoník. Jako podpůrný nástroj jsou rovněž
používány tzv. kotlíkové dotace, které jsou pozitivním motivačním nástrojem. Další možné alternativní
nástroje jsou diskutovány odbornou literaturou. Patří mezi ně např. ekonomické nástroje, jako je
osvobození od daně ze staveb a jednotek nebo nastavení poplatků za odpad.21
ZÁVĚR
Závěrem lze shrnout, že alternativní možnosti kontroly nepředstavují účinný nástroj. Cizí právní
úprava neposkytuje inspiraci k lepším kontrolním alternativním možnostem. Z komparace toho, jestli
je umožněn přístup k lokálním topeništím, lze shrnout, že na Slovensku platí obdobná právní úprava
jako před 1. 1. 2017 u nás. V Německu a Rakousku je přístup v zásadě umožněn. V Irsku naopak
není tento přístup v zásadě umožněn bez souhlasu uživatele, ledaže byl plánovaný vstup předem a
písemně oznámen (což však situaci kontrol pravděpodobně neřeší). Ve Velké Británii není přístup
v zásadě, resp. pokud nejde o specifické vyhlášené oblasti, možný. V Polsku a Švédsku je přístup
možný, údaje o praktickém využití v Polsku však nejsou známy. Na dvě otázky, které jsem si položila,
tedy 1. jestli lze tento zásah do práva na respektování obydlí ospravedlnit a 2. jestli se lze dožadovat
přijmutí nebo provádění takového opatření právě k zaručení respektování obydlí, judikatura ESLP
poskytuje poměrně jasný názor. Zásah by pravděpodobně bylo možné ospravedlnit, ale dožadovat
se takového opatření nebo jeho provádění by dle judikatury nebylo možné, pokud existují jiná
alternativní opatření. K efektivitě takových opatření se ale vyjadřuji poměrně jasně.
6
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VÝZNAM ÚSTAVNÉHO ZAKOTVENIA PRÁVA NA INFORMÁCIE O
STAVE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA VO VZŤAHU K
VYKONÁVACÍM PREDPISOM
Denis Bede
Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Abstrakt: Príspevok sa venuje analýze aktuálneho ústavnoprávneho zakotvenia práva na informácie
o stave životného prostredia v ústave Slovenskej republiky a jeho ohraničeniu vykonávacími
predpismi, ktoré vymedzujú právny rámec v ktorého medziach sa tohto práva možno domáhať. Autor
rozoberá povahu práva na informácie o stave životného prostredia a spôsob, akým ústavodarca
pristupuje k zakotveniu niektorých práv na ochranu životného prostredia v ústave. Zaoberá sa
možnými kladmi a zápormi takéhoto prístupu a jeho porovnaniu so susednými štátmi v rámci
stredoeurópskeho priestoru. Priestor venuje aj pravidlám uplatňovania tohto práva, upraveným vo
vykonávacích zákonoch a odpovedi na otázku, či je možné sa v medziach týchto predpisov dovolávať
práva na informácie o stave životného prostredia v takom rozsahu v akom ho garantuje ústava. Na
záver autor predkladá návrhy možných zmien de lege ferenda.
Kľúčové slová: právo na informácie o životnom prostredí, ochrana životného prostredia, ústavné
právo, ústava Slovenskej republiky
Abstract: The paper analyzes actual state of constitutional incorporation of right to the environmental
information in Slovak Constitution and its limitation by implementing legislation, which determines the
legal framework within which limits, this right can be claimed. Author discusses the nature of the right
to the environmental information and the way Constitution approaches incorporation of several rights
on environmental protection. Author deals with possible pros and cons of this approach and its
comparison to the neighboring countries within Central Europe. The room is also given to the rules for
application of this right, adopted by implementing legislation and to answer the question, whether it si
possible to appeal for this right to the extent to which Constitution guarantees it, within the framework
adopted by this legal enactments. Finally, author submits proposals for possible changes de lege
ferenda.
Key words: right to environmental information, environmental protection, constitutional law,
Constitution of the Slovak Republic
ÚVOD
Ústava Slovenskej republiky rovnako ako ústavy alebo listiny základných práv a slobôd
ďalších krajín garantuje právo na ochranu životného prostredia. Je to výsledok trendu tzv. zelenania
ústav (greening constitutions), vďaka ktorému dochádza k prepojeniu ústavného práva so zásadami
ochrany životného prostredia.1 Súčasťou tejto ústavnej garancie je v ústave Slovenskej republiky ale
napríklad aj v českej Listine základních práv a svobod právo na informácie o stave životného
prostredia ako jedno z najdôležitejších environmentálnych procesných práv, ktoré predstavuje prvý
pilier Aarhuského dohovoru. Tento trend nie je pritom ničím prekvapivým, nakoľko len odzrkadľuje
vývoj v práve v európskom priestore. Slovenská republika sa podpisom Európskej dohody o pridružení
zaviazala okrem iného zharmonizovať svoj právny poriadok s právom Európskej únie. Oblasť voľného
prístupu k informáciám o životnom prostredím upravuje smernica Európskeho parlamentu a Rady
2003/4/ES o prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí, ktorá vystriedala smernicu Rady
90/313/EHS. Slovenská republika je navyše signatárom viacerých medzinárodných dohovorov, ktoré
upravujú právo na prístup k informáciám o životnom prostredí. V odbornej literatúre sa tiež spomína
1

Pozri WAGNEROVÁ, E.; ŠÍMÍČEK, V.; LANGÁŠEK, T.; POSPÍŠIL, I. a kol. Listina základných práv
a svobod. Komentář. s 708 a nasl.
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skutočnosť, že ústavodarca zahrnutím práva na informácie o stave životného prostredia medzi
ústavou garantované práva, deklaruje svoju náklonnosť ku konceptu presadzujúcemu ochranu práva
na životné prostredie prostredníctvom environmentálnych procesných práv. Toto konštatovanie však
čiastočne popiera fakt, že ústava Slovenskej republiky garantuje aj právo na priaznivé životné
prostredie. Kokeš v komentári ku čl. 35 Listiny základních práv a svobod uvádza, že sa vyznačuje
trojjedinou schizofrénnou povahou prístupu k ochrane životného prostredia nakoľko znenie odst. 1
odkazuje na hmotnoprávny aspekt konceptu environmentálnych ľudských práv, odst. 2 zasa
zdôrazňuje procedurálny koncept a odst. 3 smeruje k ochrane životného prostredia ako ústavne
chránenej hodnoty v objektívnom zmysle.2 Tento názor možno vzťahovať i na ústavu Slovenskej
republiky, ktorá obsahuje rovnaké ustanovenia v čl. 44 a 45.
POVAHA ÚSTAVNÉHO PRÁVA NA INFORMÁCIE O STAVE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Ústava Slovenskej republiky v aktuálnom znení v samostatnom čl. 45 garantuje každému
“právo na včasné a úplné informácie o stave životného prostredia a o príčinách a následkoch tohto
stavu”.
Zo znenia čl. 45 je jasné, že ústavodarca formuláciou textu ustanovenia tohto článku smeruje
k vytvoreniu akéhosi informačného nadštandardu. Každému totiž priznáva právo nielen na včasné a
úplné informácie o stave životného prostredia ale aj na informácie o príčinách a následkoch tohto
stavu. O informačnom nadštandarde pritom hovoríme vo vzťahu k základnému právu na informácie,
ktoré garantuje čl. 26 ods. 1 ústavy, podľa ktorého “sloboda prejavu a právo na informácie sú
zaručené”. Informácie o stave životného prostredia musia spĺňať dva kvalitatívne atribúty, ktorými sú
včasnosť a úplnosť. Ide pritom o kumulatívnu podmienku. Ak je teda informácia včasná ale nie je
úplná, svojou kvalitou nespĺňa ústavnú požiadavku vyjadrenú v čl. 45, rovnako ako v prípade, keď sa
síce poskytne úplná informácia ale oneskorene. Informácia je včasná vtedy, ak sa dostane do
dispozície osoby v čase, kedy je možné ju využiť v záujme uplatnenia práv alebo zapojenia sa do
postupov či procesov, ktoré smerujú k ochrane životného prostredia alebo niektorej z jeho zložiek. Za
úplnú možno informáciu považovať vtedy, ak dostatočne vyčerpávajúco a vo vzájomných
súvislostiach informuje o aktuálnom stave životného prostredia, príčinách tohto stavu aj o jeho
následkoch, teda o všetkých troch komponentoch, ktoré sú jej predmetom podľa čl. 45. J. Drgonec v
tomto ohľade uvádza, že “úplné informácie o následkoch, teda o budúcom vývoji súčastného stavu
životného prostredia za istých okolností možno označiť za zázrak. Odhad následkov sa neraz
nevyhnutne spája s pravdepodobnosťou, namiesto istoty. Ústavná podmienka úplných a včasných
informácií je v takých okolnostiach nesplniteľnou podmienkou.” 3
V spojení s čl. 51, podľa ktorého sa týchto práv možno domáhať len v medziach zákonov,
ktoré tieto ustanovenia vykonávajú, pritom vzniká protikladná úprava a zároveň sa tým “znižuje
dostupnosť taxatívne určených základných práv a slobôd pre jednotlivca” 4.
2

ZÁKONY, KTORÉ VYKONÁVAJÚ USTANOVENIA PRÁVA NA INFORMÁCIE O ŽIVOTNOM
PROSTREDÍ
Zákonmi, ktoré vykonávajú ustanovenia čl. 45 ústavy, sú zákon č. 211/2000 Z. z. o
slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon č.
211/2000 Z. z.”) a zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o
životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon o informáciách o
životnom prostredí”).
Právna veda rozlišuje aktívne šírenie (zverejňovanie) informácií a pasívne sprístupňovanie
informácií na základe žiadosti konkrétnej osoby. Podmienky a postup pri oboch týchto formách
sprístupňovania informácií vo vzťahu ku všetkým informáciám upravuje zákon č. 211/2000 Z. z. ako
lex generalis. Jeho prijatím sa zároveň zrušil pôvodný zákon č. 171/1998 Z. z. o prístupe k
informáciám o životnom prostredí, ktorého predmetom podľa § 1 bolo ustanovenie spôsobu a
podmienok na sprístupňovanie včasných a úplných informácií o stave životného prostredia a o
príčinách a následkoch tohto stavu. Následkom jeho zrušenia je, že “informácie o stave životného
3

WAGNEROVÁ, E.; ŠÍMÍČEK, V.; LANGÁŠEK, T.; POSPÍŠIL, I. a kol. Listina základných práv a
svobod. Komentář. s. 711-712.
3 DRGONEC, J. Ústava Slovenskej republiky. Teória a prax. s. 834.
4 Tamtiež, s. 973
2

379

prostredia, ktoré sa podľa ústavy priznávajú v nadštandardnom režime čl. 45, sú podľa čl 51. ods. 1
dostupné v režime, ktorý je zhodný s dostupnosťou informácií podliehajúcich ochrane podľa čl. 26
ústavy.”5 Tento stav nezmenilo ani prijatie zákona č. 205/2004 Z. z. upravujúceho najmä šírenie
informácií o životnom prostredí, ktorý je vo vzťahu ku všeobecnému zákonu č. 211/2000 Z. z. v
postavení lex specialis. V prípade sprístupňovania informácií o životnom prostredí na základe žiadosti
podľa § 10 ods. 1 totiž iba odkazuje na ustanovenia osobitného zákona, ktorým je v tomto prípade
všeobecný zákon č. 211/2000 Z. z.
V medziach predpisov, ktoré vykonávajú ustanovenia čl. 45 ústavy sa teda nemožno
domáhať informácií o stave životného prostredia v nadštandardnom režime, ako ich garantuje ústava.
Na prvý pohľad sa tak celkom vytráca význam ústavnoprávneho zakotvenia práv v spojení s
obmedzením obsiahnutým v čl. 51, a to najmä v prípadoch, ak prijaté zákony, vykonávajúce
ustanovenia čl. 45 ústavy upravujú takéto práva v užšom rozsahu ako samotná ústava. Na túto
problematiku v roku 1995 upozornil E. Bárány, ktorý prezentoval názor, podľa ktorého “formulácia, že
týchto práv sa možno domáhať len v medziach vykonávacích zákonov, robí ich ústavné zakotvenie
pre občana takmer nepoužiteľným. Mení ich na sankciou straty účinnosti a platnosti podporenú
smernicu pre zákonodarcu. Zákonodarca nemá a v systéme, kde je zároveň aj ústavodarcom, aj ťažko
môže mať povinnosť nejaký vykonávací zákon vydať.” 6 Tento názor si vyslúžil veľa kritiky zo strany
odbornej obce. J. Drgonec dokonca označil tento výrok za najväčší omyl v slovenskej právnickej
literatúre vydanej po novembri 1989. Argumentuje pritom ústavnou povinnosťou parlamentu prijímať
vykonávacie zákony ako súčasť pozitívneho záväzku štátu, vychádzajúceho z ustanovení Paktu OSN
o občianskych a politických právach a Dohovoru o ochrane ľudských práv a slobôd, ktorý ho zaväzuje
zabezpečovať dostupnosť a vymožiteľnosť ľudských práv práve prijímaním zákonov upravujúcich
podmienky ich uplatňovania.7
Tento problém pritom nie je dodnes vyriešený. Obmedzenie práv v čl. 51 ods. 1 je pritom
označované za špecifické, pretože prináša príliš mnoho interpretačných otázok. Na práva obsiahnuté
v čl. 51 ods. 1 právna veda nazerá z dvoch pohľadov. Na jednej strane je tu možnosť nepovažovať
ich za základné, resp. ľudské práva ale len za akési ústavné záruky, pretože práva označené ako
základné ľudské práva nemožno zákonom vykonávať ani užšie špecifikovať, ich obsah musí byť vždy
presne vymedzený a to bez vplyvu zákonodarcu. Na strane druhej, ak ich chceme považovať za
subjektívne práva (ako napr. základné sociálne práva), nemožno ich vykonávacími predpismi
konkretizovať, ale len obmedzovať, tak ako to stanovuje ústava v čl. 13 8. Bartoň zároveň uvádza, že
pri striktnom výklade čl. 41. odst. 1 Listiny by pri nečinnosti zákonodarcu, teda pri absencii príslušného
vykonávacieho zákona, dané práva vôbec neexistovali, resp. by nebolo možné sa ich domáhať 9. To
isté sa vzťahuje aj na ustanovenie čl. 51 ods. 1 ústavy Slovenskej republiky, ktoré obsahuje rovnakú
právnu formuláciu. Dostávame sa tak nazad k výroku E. Bárányho, ktorý nie je až takým omylom, za
aký ho označuje J. Drgonec. Prinajmenšom nie v praktickej rovine vymožiteľnosti práva.
ZAKOTVENIE PRÁVA NA INFORMÁCIE O ŽIVOTNOM PROSTREDÍ V ÚSTAVÁCH
STREDOEURÓPSKYCH KRAJÍN
Trend ekologizácie základných práv sa odzrkadlil aj v právnych systémoch ďalších štátov v
stredoeurópskom priestore.
Podľa čl. 35 odst. 2 českej Listiny základních práv a svobod “každý má právo na včasné a
úplné informace o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů”. Z predmetu tohto práva v porovnaní
so slovenskou úpravou teda vypadli kritizované informácie o príčinách a následkoch stavu životného
prostredia. Túto skutočnosť možno hodnotiť pozitívne, najmä vzhľadom k tomu, že naplniť požiadavku
úplnosti vo vzťahu k informáciám o príčinách a následkoch stavu životného prostredia je prakticky
nemožné.
4

DRGONEC, J. Ústava Slovenskej republiky. Teória a prax. s. 834
BÁRÁNY, E. Uplatniteľnosť druhej a tretej generácie ľudských práv podľa Ústavy Slovenskej
republiky. Právny obzor, 1995, č. 1, s. 14
7 Pozri DRGONEC, J. Pozitívny záväzok štátu a možnosti jeho uplatnenia pri zabezpečení práv
priznaných Ústavou Slovenskej republiky. Bulletin slovenskej advokácie, 1996. č. 5, s. 5-13.
8 Pozri BARTOŇ, M. a kolektiv: Základní práva. s. 100 a nasl.
9 BARTOŇ, M. a kolektiv: Základní práva. s. 101
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Domáhať sa tohto práva je pritom možné, rovnako ako podľa slovenskej ústavy, len v
medziach zákonov, ktoré tieto ustanovenia vykonávajú. V českom právnom poriadku ide o zákon č.
106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a zákon č. 123/1998 Sb. o právu na informace o
životním prostředí. Ich vzťah je špecifikovaný v § 2 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., podľa ktorého sa
jeho ustanovenia nevzťahujú na poskytovanie informácií, ktoré je upravené osobitnými predpismi,
odkazujúc pritom práve na zákon č. 123/1998 Sb. Z hľadiska zvoleného spôsobu právnej úpravy,
ktorou sa zároveň realizovala transpozícia smernice 2004/3/ES ide o prehľadnejšie riešenie ako v
prípade tej slovenskej. “Zákon č. 123/1998 Sb. totiž predstavuje tzv. komplexnú úpravu práva na
informácie, pretože samostatne upravuje všetky aspekty poskytovania a odopierania informácií a
použitie všeobecného zákona č. 106/1999 Sb. popri ňom nie je treba.” 10 Napriek tomu sa v odbornej
literatúre často volá po odstránení duplicitnej úpravy prostredníctvom ich zjednotenia de lege ferenda.
Odhliadnuc od toho, jediným, čo možno zákonodarcovi vytknúť je, že novelizáciou reagoval až na
potrebu implementovať záväzky vyplývajúce z Aarhuského dohovoru v roku 2005, nie na potrebu
vykonávacím predpisom v súlade s čl. 41 odst. 1 Listiny upraviť podmienky výkonu práva na
informácie o stave životného prostredia. Do tejto doby tak bolo prakticky nemožné domáhať sa tohto
práva.
Maďarská ústava, ktorá vstúpila do platnosti 1. januára 2012, garanciu práva na informácie
o životnom prostredí neobsahuje. Čl. 6 ods. 2 garantuje iba právo na ochranu osobných údajov a na
prístup a šírenie informácií vo verejnom záujme. Informácií o životnom prostredí sa tak možno
domáhať výlučne na zákonnej úrovni. Nosným predpisom v oblasti ochrany životného prostredia je
zákon č. LIII z roku 1995 o všeobecných pravidlách ochrany životného prostredia. Podľa čl. 12 tohto
zákona, každý má právo získavať informácie o životnom prostredí, najmä o stave životného
prostredia, o úrovni jeho znečistenia, o činnostiach na jeho ochranu a o dopade životného prostredia
na ľudské zdravie.
Naopak ústava Poľska obsahuje obdobnú garanciu práva na informácie o životnom prostredí
ako ústava Slovenskej republiky a česká Listina základních práv a svobod. Podľa čl. 74 ods. 3 ústavy
Poľskej republiky “každý má právo byť informovaný o kvalite životného prostredia a jeho ochrane”. Čl.
81 zároveň stanovuje, že vymenované práva môžu byť uplatňované s výhradou obmedzení
stanovených zákonom. Vzťahuje sa pritom aj na environmentálne práva obsiahnuté v čl. 74. Ústava
Poľska teda neumožňuje domáhať sa týchto práv len v medziach zákonov, ktoré vykonávajú tieto
ustanovenia ústavy, no zároveň priznáva zákonodarcovi možnosť za určitých okolností tieto práva
zákonom obmedziť. Vykonávacím predpisom je zákon z 3. októbra 2008 o poskytovaní informácií o
životnom prostredí, účasti verejnosti na environmentálnej ochrane a o EIA, ktorý ako osobitný predpis
dopĺňa v tomto ohľade zákon o ochrane životného prostredia prijatý v roku 2001. Tento zákon
upravuje všetky podmienky výkonu práva na informácie o životnom prostredí. Čl. 8 stanovuje, že
orgány štátnej správy sprístupnia každému jednotlivcovi informácie o životnom prostredí a o jeho
ochrane, ktoré majú k dispozícii alebo ktoré sú pre nich určené. Predmetom informácií o životnom
prostredí môžu byť aj informácie o jeho kvalite. Daný predpis teda napĺňa ústavnú garanciu práva
upraveného v čl. 74 ods. 3 poľskej ústavy.
ZÁVER
Aktuálna podoba ústavného zakotvenia práva na informácie o životnom prostredí najmä v
súvislosti so zákonnou úpravou prináša stále niekoľko nezodpovedaných otázok. A to bez ohľadu na
význam duplicitného zakotvenia, ktoré spôsobuje jeho zahrnutie do druhej časti ústavy Slovenskej
republiky aj napriek tomu, že je v totožnom znení obsiahnuté aj v štvrtej hlave Listiny základných práv
a slobôd, ktorá zostáva v platnosti súbežne s ústavou. Napriek duplicitnej garancii je pritom možné
domáhať sa tohto práva len v medziach zákonov, ktoré jeho ustanovenia vykonávajú.
Prvou otázkou teda je, aký význam má samostatné zakotvenie práva na informácie o
životnom prostredí popri základnom práve na informácie v čl. 26 ods. 1? Pri podmienkach
sprístupňovania informácií o životnom prostredí na základe žiadosti totiž zákon o informáciách o
životnom prostredí odkazuje na všeobecný zákon, ktorým je zákon č. 211/2000 Z. z. Podľa tohto
zákona sú informácie o stave životného prostredia dostupné len v režime, ktorý sa zhoduje s
dostupnosťou všetkých informácií podliehajúcich ochrane podľa čl. 26 ods. 1 ústavy.
5
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Druhou otázkou je, aký význam má samostatné ústavné zakotvenie práva, ak sa ho možno
domáhať len v medziach zákonov, ktoré vykonávajú tieto ustanovenia? Ide o prejav pozitívneho
záväzku štátu, ktorý zaväzuje zákonodarcu vydávaním zákonov zabezpečovať dostupnosť a
vymožiteľnosť ľudských práv. Paradoxne v podmienkach slovenskej právnej úpravy vznikla situácia,
kedy zákonodarca v tejto svojej povinnosti zlyháva. Zákonná úprava podmienok a pravidiel prístupu
k informáciám o životnom prostredí je obsiahnutá v dvoch právnych predpisoch, ktoré napriek tomu v
nedostatočnej miere upravujú právo na včasné a úplné informácie o stave životného prostredia. V
prípade aktívneho sprístupňovania informácií sú vo vzťahu lex specialis a lex generalis, v prípadoch
sprístupňovania informácií na žiadosť však odkazuje osobitný predpis na ustanovenia predpisu
všeobecného. Ide o riešenie, ktoré sa spája s interpretačnými a aplikačnými problémami a preto ho
nemožno považovať za vyhovujúce.
V rámci predkladanej komparácie ústavného zakotvenia práva na informácie o životnom
prostredí v ostatných krajinách V4 poukazujem na tri rôzne modely možného riešenia. Maďarská
ústava nezahŕňa garanciu práva na informácie o životnom prostredí, podmienky a pravidlá prístupu k
takýmto informáciám sú však v maďarskom právnom poriadku upravené na úrovni zákonov, ktoré sú
zároveň dostatočne harmonizované s medzinárodným právom a európskou legislatívou.11 Poľská
ústava garantuje každému právo byť informovaný o kvalite životného prostredia a jeho ochrane.
Možnosť domáhať sa tohto práva pritom neobmedzuje. V podmienkach českej právnej úpravy právo
na včasné a úplné informácie o stave životného prostredia a prírodných zdrojov garantuje Listina
základních práv a svobod. Rovnako ako v prípade slovenskej ústavy, aj Listina obmedzuje možnosť
domáhať sa tohto práva len v medziach zákonov, ktoré tieto ustanovenia vykonávajú. Zákonná úprava
prístupu k informáciám o životnom prostredí je však obsiahnutá do samostatného komplexného
zákona, ktorý je v postavení lex specialis a všeobecný predpis o slobodnom prístupe k informáciám
sa popri ňom neuplatňuje.
Na základe predkladaných informácií za východisko zo súčasnej situácie považujem nutnosť
pristúpiť k novelizácii zákona o prístupe k informáciám o životnom prostredí tak, aby vznikol ucelený
predpis upravujúci všetky aspekty sprístupňovania informácií o stave životného prostredia, ktorý bude
zaručovať každému prístup ku včasným a úplným informáciám o tomto stave, jeho príčinách a
následkoch tak, ako to garantuje čl. 45 ústavy. Zmenu samotnej ústavy v súčasných podmienkach
nepovažujem za nevyhnutnú, nakoľko je tu možnosť efektívne dosiahnuť splnenie pozitívneho
záväzku štátu, ktorý ukladá parlamentu povinnosť vydávať zákony zabezpečujúce dostupnosť a
vymáhateľnosť práv garantovaných ústavou a za ktorého základ označil Ústavný súd práve čl. 51.
ods. 1 ústavy.
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VÝZNAM OCHRANY PŮDY JAKO SLOŽKY ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ A NÁSTROJE EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
PŘISPÍVAJÍCÍ K JEJÍ OCHRANĚ V ČESKÉ REPUBLICE
Hana Cejpek Musilová
Masarykova univerzita v Brně, Právnická fakulta
Abstrakt: Půda představuje významnou složku životního prostředí a přírodní bohatství. Její vznik je
dlouhodobým procesem, který je závislý na podmínkách prostředí a vlastnostech mateční horniny.
Vedle mateční horniny představují půdotvorné faktory také podnebí, biologický půdotvorný faktor,
podzemní voda, reliéf terénu a samozřejmě také činnost člověka. Půda vzniká tak dlouho, že je
považována za neobnovitelný přírodní zdroj. Pro zemědělství a lesnictví je základním výrobním
faktorem. Nejen z těchto důvodů je vhodné a nutné dbát o její dobrý stav, kvalitu a úrodnost. Bohužel
je půda v dnešní době ohrožována procesy, které mohou vést k omezení nebo dokonce až ke ztrátě
její produkční a mimoprodukční funkce. Ochrana půdy je v České republice regulována zejména
zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, který stanoví nejdůležitější
zásady ve vztahu k ochraně půdy. Konferenční příspěvek se zabývá zejména tím, jak k naplňování
těchto zásad ochrany půdy přispívají nástroje a postupy aplikované v rámci systému ekologického
zemědělství.
Kľúčové slová: Půda, ekologické zemědělství, Česká republika.
Abstract: Soil is an important component of the environment and natural resources. Its creation is a
long-term process, which is dependent on environmental conditions and characteristics of the parent
rock. Besides the parent rock, soil-forming factors also represent the climate, biological soil-forming
factors, groundwater, topography and, of course, human activity. The soil creation takes so long that
it is considered to be a non-renewable natural resource. Soil is for agriculture and forestry the key
factor of production. Not only for these reasons it is appropriate and necessary to ensure its good
condition, quality and fertility. Unfortunately, the soil is nowadays threatened by processes that may
lead to a reduction or even loss of its productive and non-productive functions. Soil protection in the
Czech Republic is regulated especially by the Act no. 334/1992 Coll., on protection of agricultural
land, which sets out the main principles in relation to soil protection. The conference contribution deals
mainly with the ways how the instruments of organic farming system contribute to the soil protection..
Key words: Soil, organic farming, Czech Republic.
ÚVOD
Prvotním impulzem k sepsání této práce bylo setkání se zemědělcem, který v rámci systému
ekologického zemědělství pěstuje dýňová semínka, která následně dodává svým odběratelům do sítě
různých obchodů se zdravou výživou. Z jeho vyprávění vyplynulo, že ho hospodaření v rámci systému
ekologického zemědělství naplňuje nejen z toho důvodu, že se mu pěstování dýni daří, ale zejména
také z toho důvodu, že, na rozdíl od zemědělců hospodařících v systému konvenčního zemědělství,
svým hospodařením přispívá k udržitelnosti zemědělství, a to zejména svou uvědomělou péčí o půdu.
Zda zemědělské hospodaření v systému ekologického zemědělství a jeho právní regulace na rozdíl
od zemědělství konvenčního skutečně přispívá k péči o půdu, je zkoumáno v rámci tohoto
seminárního úkolu.
Průkopníci ekologického zemědělství byli prozíraví altruisté, kteří reagovali na tehdejší
negativní vývoj zemědělství. Nečekali na výsledky výzkumu a na státní podpory, ale dobrovolně se
zřekli agrochemikálií a dalších industriálních postupů. Podporováni sympatizanty a spotřebiteli, kteří
byli ochotni si za ekologické produkty připlatit, ukázali, že ekologické zemědělství může být ve
dvacátém i dvacátém prvním století životaschopné. V dnešní době již nemusí být zemědělec pro
započetí s ekologickým zemědělstvím čistým altruistou. Jeho motivace může být naopak dokonce
čistě ekonomická, neboť poptávka po ekologických produktech roste a ekologické zemědělství se těší
1
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podpoře i v podobě plateb z veřejných fondů ve formě dotací . Je však ekologické zemědělství vůbec
vhodné podporovat?
Ekologické zemědělství se stalo uznávaným systémem zemědělského hospodaření,
regulovaným právními předpisy. Z hlediska právní regulace je ekologické zemědělství jednou z
oblastí, pro kterou platí, že nejdůležitější právní pravidla, která tuto oblast regulují, lze nalézt v přímo
aplikovatelném evropském nařízení a jeho prováděcích nařízeních, na které následně navazuje na
vnitrostátní úrovni příslušný zákon a jeho prováděcí podzákonné právní předpisy. V případě
ekologického zemědělství je tímto přímo aplikovatelným nařízením, které stanoví společné cíle a
zásady všech fází produkce, přípravy a distribuce ekologických produktů a jejich kontroly Nařízení
Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení
nařízení (EHS) č. 2092/91 (dále také jen „Nařízení 834/2007“) . Toto nařízení se vztahuje na všechny
hospodářské subjekty zapojené do činností ve kterékoliv fázi produkce, přípravy a distribuce. Na toto
nařízení na vnitrostátní úrovni navazuje zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně
zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon
představuje ve vztahu k přímo aplikovatelným nařízením „zbytkovou a doplňkovou“ právní úpravu,
která má povahu zejména pravidel organizačních, kompetenčních a sankčních.
V rámci tohoto seminárního úkolu je mým cílem zaměřit se na pravidla, která vyplývají z výše
uvedené právní regulace a která mají vztah k ochraně půdy. Současně se zaměřuji také na pravidla,
která mohou mít vztah k ochraně vod. Vzhledem k tomu, že se však ekologické zemědělství ochranou
vod cíleně nezabývá, je pochopitelné, že je těchto pravidel méně a k ochraně vod přispívají spíše
zprostředkovaně.
Ke zpracování seminárního úkolu přistupuji převážně s využitím deskriptivní metody. S
využitím analytické metody podrobuji vybraná právní pravidla regulující ekologické zemědělství
bližšímu rozboru a výkladu. Kde se to jeví jako vhodné a žádoucí, interpretuji význam vybraných
právních pravidel prizmatem jejich praktické aplikace. Prostřednictvím metody syntézy usiluji o
propojení zdánlivě nesouvisejících skutečností a o vyvození závěrů vyplývajících z těchto propojení.
V textu stejně jako v závěru seminárního úkolu je prováděno hodnocení, zda pravidla dopadající na
systém ekologického hospodaření jdou skutečně nad rámec běžných povinností, které se uplatňují v
systému konvenčního zemědělství, a zda následování a praktická realizace těchto pravidel v systému
ekologického zemědělství má skutečně potenciál mít vliv na ochranu půdy a vody.
K PRÁVNÍ REGULACI EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ OBECNĚ
Legislativní definici ekologického zemědělství v současné době český právní řád neobsahuje.
V preambuli Nařízení 834/2007 se však lze setkat s objasněním pojmu „ekologická produkce“. Toto
vysvětlení lze, podle mého názoru, uspokojivě použít coby přiléhavý popis toho, co se rozumí
ekologickým zemědělstvím, neboť pojmy ekologické zemědělství a ekologická produkce je možné v
kontextu právní úpravy vnímat jako synonyma. Zároveň je vysvětlení obsažené v preambuli více
srozumitelné než to uvedené v samotném normativním textu Nařízení, kde je „ekologická produkce“
definována jako „používání způsobů produkce slučitelných s pravidly stanovenými tímto nařízením ve
všech fázích produkce, přípravy a distribuce“. Zatímco pro naplnění výše uvedené definice je potřeba
seznámit se s celým nařízením, vysvětlení ekologické produkce v preambuli Nařízení jasně sděluje,
že ekologickou produkcí je „systém řízení zemědělského podniku a produkce potravin, který spojuje
osvědčené environmentální postupy, vysokou úroveň biologické rozmanitosti, ochranu přírodních
zdrojů, uplatňování přísných norem pro dobré životní podmínky zvířat a způsob produkce v souladu
s požadavky určitých spotřebitelů, kteří upřednostňují produkty získané za použití přírodních látek a
procesů. Ekologický způsob produkce tak plní dvojí společenskou roli, když na straně jedné zajišťuje
zvláštní trh odpovídající na spotřebitelskou poptávku po ekologických produktech a na straně druhé
přináší veřejné statky přispívající k ochraně životního prostředí a dobrým životním podmínkám zvířat,
jakož i k rozvoji venkova.“
Hlavními ideami ekologického zemědělství je hospodaření v souladu s přírodou s co nemenší
závislostí na vnějších vstupech. Ideální je pro tyto účely uzavřený smíšený ekologický podnik s
rostlinnou i živočišnou výrobou. Jak vyplývá z výše uvedené definice, ekologické zemědělství v
žádném případě nerezignuje na plnění funkce produkční, když jeden z jeho hlavních účelů je produkce
potravin a dalších látek a produktů, které slouží k uspokojování poptávky po produktech vysoké
kvality. Na rozdíl od konvenčního zemědělství však zemědělství ekologické klade důraz spíše na
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kvalitu, nežli na kvantitu produkce, a to při významném zohledňování přirozených procesů a také
mimoprodukčních funkcí zemědělství.
Jak již bylo naznačeno výše, rozvoj ekologického zemědělství byl motivován snahou a
vytvoření alternativy tehdejšího zprůmyslněného zemědělství, které začalo poškozovat přírodu.
Zprůmyslnění zemědělství se projevilo zejména po druhé světové válce, kdy se projevoval nedostatek
potravin a kdy se státy snažily o svou potravinovou soběstačnost. Za použití minerálních hnojiv a
těžké techniky byl zvyšován výnos z pěstovaných plodin. Výsledný efekt je možné hodnotit jako
úspěch, neboť výnosy hlavních plodin skutečně vzrostly a zároveň se vzhledem ke kupní síle obyvatel
snížily ceny potravin. Na druhé straně se projevilo zhoršení zdrojů, na kterých je zemědělství závislé
a také se zvýšila závislost na neobnovitelných zdrojích.
Odvrácenou stranou úspěchu
industrializovaného konvenčního zemědělství se tak postupně ukazovalo být snižování kvality půdy,
její zhutňování a eroze. Narušení řádných užívacích vztahů k půdě v důsledku politických a sociálních
událostí vedlo i k narušení pocitu odpovědnosti za ni. Toto narušení se ostatně projevuje v České
republice dodnes, neboť je mnoho zemědělské půdy subjektům, které na ni hospodaří, propachtováno
a ze strany vlastníků není o způsob hospodaření na půdě v jejich vlastnictví projevován dostatečný
zájem. Hospodařící subjekty na propachtované půdě často sledují krátkodobé zájmy a upřednostňují
okamžité zisky před dlouhodobou prosperitou. Pokud o půdu a její kvalitu nejeví zájem ani vlastníci,
ani uživatelé, je pochopitelné, že v důsledku hospodaření na ní může docházet a dochází k její
degradaci. Objevují se názory, že intenzivní zemědělské hospodaření není trvale udržitelné, neboť
přírodní procesy nestačí obnovovat půdu s takovou rychlostí, s jakou dochází k její degradaci. To
vyžaduje zavedení prvků vedoucích k trvalé udržitelnosti také do systémů konvenčního hospodaření.
Tomu jestli a jakým způsobem se tak v současné dobře děje je pozornost věnována níže.
To zda a v jakém rozsahu se bude moct ekologické zemědělství rozvíjet je do značné míry
odvislé od jeho společenské podpory, o které již byla zmínka výše, a míře poptávky po jeho
produktech. Lze konstatovat, že je ekologické zemědělství na vzestupu nejen v České republice , ale
i v jiných členských státech Evropské unie. Znatelný je růst spotřebitelské poptávky po produktech
biozemědělství také v souvislosti s oživením zájmu o zdravý životní styl a spotřebu kvalitních potravin.
Ekologické zemědělství se těší také společenské podpoře, která se materializuje ve formě plateb,
které mohou ekologičtí zemědělci pobírat v rámci opatření společné zemědělské politiky na základě
programu rozvoje venkova. Tyto platby mají za úkol nejen podpořit zájem o hospodaření v systému
ekologického zemědělství, ale představují také prostředek ke kompenzaci nižších výnosů, kterými se
ekologické zemědělství, oproti zemědělství konvenčnímu, vyznačuje. Ukazuje se totiž, že zvýšená
prodejní cena, za kterou jsou produkty ekologického zemědělství spotřebitelům dodávány, k plné
kompenzaci často nestačí.
Vzhledem k vyšší ceně, kterou si lze za produkty ekologického zemědělství účtovat, v
kombinaci s tím, že ekologické produkty nejsou od produktů konvenčního zemědělství na první pohled
rozpoznatelné, je potřeba aby právní úprava obsahovala opatření, která zabraňují podvodům. Lze
konstatovat, že současná právní úprava ekologického zemědělství obsahuje celou řadu takových
opatření. Existenci těchto opatření a zajištění jejich dostatečné kontroly si uvědomují i koneční
spotřebitelé, což přispívá k jejich důvěře v celý systém. Bez této důvěry by celý systém mohl fungovat
jen velmi obtížně. Příkladem opatření, které zabraňuje podvodům je například to zakotvené v čl. 11
Nařízení 834/2007, které stanoví, celý podnik musí být řízen v souladu s požadavky, které se vztahují
na ekologickou produkci. V případě, že tomu tak není a využívány pro ekologickou produkci nejsou
všechny jednotky podniku, musí být ty využívané pro ekologickou produkci oddělené od ostatních.
Pravidlem, které ještě více podporuje toto oddělení je to, že pro rostliny jsou vyžadovány různé
odrůdy, které lze snadno rozlišit. Další poměrně komplexní soubor pravidel se vztahuje na označování
potravin a produktů pocházejících z ekologické produkce. V zájmu ochrany spotřebitele a korektní
hospodářské soutěže jsou výrazy používané pro označení ekologických produktů chráněny před
použitím na produktech konvenčního zemědělství. Také platí, že zpracované potraviny mohou být
označeny jako ekologické pouze tehdy, pokud jsou všechny nebo téměř všechny složky
zemědělského původu ekologické. Konkrétně je hranice nastavena tak, že aby spotřebitelé nebyli
uváděni v omyl, není povoleno označovat jako ekologické produkty z období přechodu nebo
zpracované potraviny, ve kterých je ekologických méně než 95 % složek zemědělského původu. K
podpoření důvěry spotřebitelů a smysluplnosti systému slouží také zavedení přechodného období.
Ekologicky hospodařícím zemědělcem se totiž nelze „stát přes noc“. Přechodem se podle Nařízení
834/2007 rozumí přechod od konvenčního zemědělství na zemědělství ekologické, a to ve stanovené
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době, během níž jsou uplatňována ustanovení týkající se ekologické produkce. Přestože lze tvrdit, že
klasické období přechodu bude trvat u rostlin a rostlinných produktů zpravidla až na výjimky dva roky
, lze se setkat s názory, že obnova funkcí a dobrého stavu půdy poté, co na ni bylo hospodařeno
konvenčně, trvá až 8 let nebo dokonce i dále.
VÝCHODISKA VE VZTAHU KE KONVENČNÍMU ZEMĚDĚLSTVÍ
Lze tvrdit, že je konvenční zemědělství rozvíjeno s cílem maximalizace produkce zisku. Tuto
intenzitu podle Urbana a Šarapatky pomáhá celosvětově vytvářet šest hlavních pilířů. Jedná se o:
• Intenzivní obdělávání
• Monokultury
• Závlahy
• Aplikace průmyslových hnojiv
• Chemická ochrana rostlin
• Genové manipulace
Podle Urbana a Šarapatky tyto pilíře dohromady tvoří systém, ve kterém je jeden pilíř závislý
na druhém a zesiluje nutnost použití ostatních. Ilustrativním příkladem takového propojení je
společnost Mosanto, která je jednak producentem herbicidu Roundup a zároveň také tzv. „Roundup
Ready crops“, kterými jsou geneticky upravené plodiny, které jsou vůči herbicidu Roundup odolné.
Podobně jde ruku v ruce intenzivní obdělávání monokultur s aplikací průmyslových hnojiv a
chemickou ochranou rostlin, která je nezbytná, neboť uniformita porostu znamená pro systém větší
náchylnost k patogenům a riziko rezistence vůči pesticidům.
Ochrana půdy obecně
Půda představuje významnou složku životního prostředí a přírodní bohatství. Její vznik je
dlouhodobým procesem, který je závislý na podmínkách prostředí a vlastnostech mateční horniny.
Vedle mateční horniny představují půdotvorné faktory také podnebí, biologický půdotvorný faktor,
podzemní voda, reliéf terénu a samozřejmě také činnost člověka. Půda vzniká tak dlouho, že je
považována za neobnovitelný přírodní zdroj. Pro zemědělství a lesnictví je základním výrobním
faktorem. Nejen z těchto důvodů je vhodné a nutné dbát o její dobrý stav, kvalitu a úrodnost.
Bohužel je půda v dnešní době ohrožována procesy, které mohou vést k omezení nebo
dokonce až ke ztrátě její produkční a mimoprodukční funkce. Půda má vedle produkční funkce
například i funkci filtrační, pufrační , transformační, funkci prostředí pro život organismů a také funkce
socio-ekonomické. Pokud budou pominuty ztráty půdy z hlediska kvantitativního, které jsou
způsobeny jejím odnětím pro nezemědělské účely , je v České republice půda ohrožena i dalšími
faktory, například acidifikací, utužením, sesuvy, znečišťováním a úbytky organické hmoty. K
nejrozšířenějšímu typu degradace půdy v České republice však patří eroze, a to jak větrná, tak
zejména vodní.
Ochrana půdy je v České republice regulována zejména zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně
zemědělského půdního fondu (dále také jen „zákon o ochraně ZPF“), a jeho prováděcími předpisy.
V samotném textu zákona je uvedeno, že zemědělský půdní fond je základním přírodním bohatstvím
naší země, nenahraditelným výrobním prostředkem umožňujícím zemědělskou výrobu a je jednou z
hlavních složek životního prostředí. Zákon také uvádí, že ochrana zemědělského půdního fondu, jeho
zvelebování a racionální využívání jsou činnosti, kterými je také zajišťována ochrana a zlepšování
životního prostředí. V duchu těchto prohlášení je pak koncipován celý zákon.
Do zemědělského půdního fondu a tedy i pod ochranu, která je mu poskytována, spadají nejen
pozemky, které jsou zemědělsky obhospodařované v systému ekologického zemědělství, ale také
pozemky obhospodařované v systému zemědělství konvenčního. Také na ně tedy dopadají zásady
ochrany zemědělské půdy, které stanoví zákon o ochraně ZPF v § 3. Tyto zásady se projevují v
podobě několika zákazů.
Je zakázáno znečišťovat zemědělskou půdu vnášením látek, přípravků nebo organismů do
zemědělské půdy nebo na ni, jejichž množství překračuje preventivní hodnoty, které představují horní
hranice obsahů rizikových látek a rizikových prvků stanovené prováděcím právním předpisem. Za
znečišťování zemědělské půdy se však nepovažuje používání látek a přípravků na zemědělské půdě
v souladu se zvláštním právním předpisem. Tím je na základě odkazu v poznámce pod čarou
například zákon o hnojivech nebo zákon o rostlinolékařské péči . Zatímco ve vtahu ke hnojení a
aplikaci přípravků na ochranu rostlin se na pozemcích obhospodařovaných konvenčně plně uplatní
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výše uvedené zákony, ve vztahu k aplikaci hnojiv i přípravků na ochranu rostlin se na půdě
obhospodařované v systému ekologického zemědělství uplatňují pravidla přísnější.
Zákon o ochraně ZPF v rámci zásad ochrany zemědělské půdy zakazuje také způsobovat
ohrožení zemědělské půdy erozí překračováním přípustné míry jejího erozního ohrožení. Přípustná
míra erozního ohrožení se stanoví na základě průměrné dlouhodobé ztráty půdy vyjádřené v tunách
na 1 ha za 1 rok v závislosti na hloubce půdy. Má být stanovena prováděcím právním předpisem. Ten
však doposud nebyl vydán. Nezbývá tedy do doby, než tento předpis bude vydán tuto zásadu chápat
jako obecný zákaz způsobovat ohrožení zemědělské půdy erozí. Ekologické zemědělství, jak bude
blíže popsáno níže, disponuje postupy, které mají potenciál erozi mírnit či ji dokonce zabraňovat.
Za klasický zákaz lze považovat ten, který stanoví, že je zakázáno užívat zemědělskou půdu
k nezemědělským účelům bez souhlasu s odnětím ze zemědělského půdního fondu s výjimkou
případů, kdy souhlasu není třeba. Vzhledem k tomu, že zemědělské hospodaření v systému
ekologického zemědělství představuje využívání půdy k zemědělským účelům, není tomuto zákazu
dále v textu již věnována bližší pozornost, neboť je jeho rozbor z hlediska zaměření tohoto textu
nerelevantní.
Velmi důležitý pro ochranu půdy je zákaz poškozovat její fyzikální, chemické nebo biologické
vlastnosti jejím zhutňováním, zamokřováním, vysoušení, překrýváním nebo narušováním erozí. V
důsledku činnosti člověka může docházet k zásadním změnám fyzikálních, chemických a zejména
také biologických vlastností půdy. Přesvědčení ekologičtí zemědělci tvrdí, že se do konfliktu s tímto
zákazem dostávají zemědělci hospodařící v systému konvenčního zemědělství, neboť v současné
době využívané postupy a technologie, zejména ve vztahu k používání těžkých zemědělských strojů,
hnojení a používání přípravků na ochranu rostlin, mají za následek zhutňování půdy a její degradaci.
Ekologické zemědělství, se na druhou stranu, jak je popsáno níže, snaží o zlepšování fyzikálních,
chemických a biologických vlastností půdy.
KVALITA A ÚRODNOST PŮDY
Kvalita a úrodnost půdy jsou rozhodující z hlediska dlouhodobé udržitelnosti života. Kvalita
půdy může být chápána jako schopnost půdy fungovat v hranicích ekosystému a udržovat jeho
produktivitu, zajišťovat kvalitu prostředí a podporovat zdravý vývoj rostlin a živočichů. Kvalitní půda
musí mít schopnost chránit kvalitu životního prostředí, podporovat produktivitu rostlin a živočichů a
neohrožovat zdraví lidí.
Cílem ekologického zemědělství je snaha o udržení úrodnosti půdy a rozvoj biodiverzity včetně
edafonu. V ekologickém zemědělství je vnímána klíčová role půdy jako živého systému. Půda není
mrtvým pasivním substrátem, ale na její kondici závisí produkce i kvalita vyprodukovaných potravin.
Mezi půdotvornými faktory vyjmenovanými výše byl uveden také biologický půdotvorný faktor. Ten
zahrnuje rostliny a živočichy žijící na půdě a v půdě. Rostliny výrazně ovlivňují koloběh živin. Během
svého života je odebírají z půdy do svých těl a po odumření je do půdy zase vrací. Jsou zdrojem
organických látek, které se později mění na humus. Biologický faktor je s půdní úrodností spjat
nejtěsněji, a proto bývá velmi často označován jako vedoucí činitel půdotvorného procesu.
Ekologická rostlinná produkce by měla přispívat k zachování a zvýšení úrodnosti půdy a k
předcházení půdní erozi. Určení standardů pro hodnocení půdy je velmi složité z důvodu její značné
variability, heterogenity a probíhajících procesů. Mezi indikátory kvality půdy je možné řadit její
charakteristiky fyzikální (textura, pórovitost, struktura, retenční vodní kapacita), charakteristiky
chemické nebo fyzikálně-chemické jako je obsah a kvalita humusu, obsahu dusíku, obsah živin, či
vlastnosti biologické (obsah uhlíku a dusíku v biomase mikroorganismů, aktivita půdních enzymů atd.)
. Právně relevantní dělení zemědělské půdy podle kvality však obsahuje zákon o ochraně ZPF. Podle
tohoto zákona se na základě kvality půda rozděluje do 5 tříd ochrany zemědělského půdního fondu
vymezených prováděcím právním předpisem, kterým je vyhláška č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd
ochrany, ve znění pozdějších předpisů. Kvalita zemědělské půdy je dlouhodobě sledována a
informace o ní jsou evidovány.
Informace o kvalitě zemědělské půdy obsahují údaje o obsahu rizikových prvků a rizikových
látek v zemědělské půdě, o fyzikálních, chemických a biologických vlastnostech zemědělské půdy a
o míře erozního ohrožení zemědělské půdy. Orgány ochrany zemědělského půdního fondu předávají
zjištěné informace získané z činnosti prováděné podle zákona o ochraně ZPF do evidence informací
o kvalitě zemědělské půdy, která je součástí evidence půdy podle zákona o zemědělství. Některé z
těchto informací jsou následně dohledatelné v systému LPIS. Informace o obsahu rizikových prvků a
3
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rizikových látek v zemědělské půdě, stejně jako informace o fyzikálních, chemických a biologických
vlastnostech zemědělské půdy, předává do evidence Česká inspekce životního prostředí. O míře
erozního ohrožení zemědělské půdy pak předávají informace obecní úřady obcí s rozšířenou
působností.
K získávání informací o kvalitě zemědělské půdy přispívá podle § 17b zákona o ochraně
zemědělského půdního fondu také Ústřední kontrolní a zkušení ústav zemědělský, který předává do
evidence informace o zemědělské půdě získané z činnosti prováděné podle zákona o hnojivech, a to
zejména informace o obsahu rizikových prvků nebo rizikových látek v zemědělské půdě, fyzikálních
vlastnostech zemědělské půdy a škodlivých změnách zemědělské půdy. Ústřední kontrolní a
zkušební ústav zemědělský rovněž neprodleně informuje Českou inspekci životního prostředí o
případech znečištění nebo poškození zemědělské půdy. Informací z evidence o kvalitě zemědělské
půdy je využíváno k hodnocení kvality zemědělské půdy a jejího vývoje, prováděného orgány ochrany
zemědělského půdního fondu. Slouží také k odhalování nepříznivých změn, za které se považuje
překročení preventivních hodnot v zemědělských půdách nebo stav, kdy v časovém intervalu dvou
zjišťování došlo ke zhoršení sledovaných vlastností zemědělské půdy. Dobrý přehled o kvalitě a stavu
zemědělské půdy je základem pro správné nastavení účinných opatření k její ochraně.
CÍLE A ZÁSADY EKOLOGICKÉ PRODUKCE
Jasné definování cílů, zásad a pravidel ekologické produkce přispívá k transparentnosti,
důvěře a harmonizovanému vnímání pojetí ekologické produkce. Podle cílů vymezených v čl. 3
nařízení 834/2007 ekologická produkce zavádí udržitelný systém řízení zemědělství, který respektuje
přírodní systémy a cykly a zachovává a zlepšuje zdraví půdy, vody, rostlin a živočichů a rovnováhu
mezi nimi. Tento systém řízení zemědělství přispívá k vysoké úrovni biologické rozmanitosti a
odpovědným způsobem využívá energii a přírodní zdroje, jako je voda, půda, organická hmota a
vzduch. Ekologická produkce se zaměřuje na získávání potravin a zemědělských produktů vysoké
jakosti, které odpovídají spotřebitelské poptávce po zboží vyprodukovaném za použití postupů, jež
nepoškozují životní prostředí, zdraví lidí, zdraví rostlin a dobré životní podmínky zvířat.
Ekologická produkce se řídí zásadami vhodného plánování a řízení biologických postupů. Ty
jsou založeny na ekologických systémech využívajících vlastní přírodní zdroje, a to způsoby, které
využívají živé organismy a mechanické způsoby produkce a jsou založeny na posouzení rizik a
případně na použití bezpečnostních a preventivních opatření. Další zásadou, která se uplatňuje v
ekologické produkci, je omezení využívání vnějších vstupů. Pokud je využití vnějších vstupů nutné,
omezuje se na vstupy z ekologické produkce, přírodní látky nebo látky z nich odvozené.
Kromě obecných zásad ekologické produkce zakotvuje čl. 5 Nařízení 834/2007 také zvláštní
zásady, které se vztahují na ekologickou zemědělskou produkci. Ekologické zemědělství se řídí
zásadou zachování a zlepšování živé složky půdy a přirozené úrodnosti půdy, stability půdy a její
biologické rozmanitosti, předcházení zhutnění a erozi půdy, jakož i boje proti nim a vyživování rostlin
zejména prostřednictvím půdního ekosystému. Další zásadou je minimalizace využívání
neobnovitelných zdrojů a vstupů nepocházejících z vlastního hospodářství, stejně jako recyklace
odpadů a vedlejších produktů rostlinného a živočišného původu jako vstupů do rostlinné a živočišné
produkce. Další zásadou je zohlednění místní nebo regionální ekologické rovnováhy při rozhodování
o produkci.
Péče o zdraví rostlin má být podle zásad založená na preventivních opatřeních, jako je výběr
vhodných druhů a odrůd odolných vůči škůdcům a chorobám, stejně jako vhodné střídání plodin,
mechanické a fyzikální způsoby a ochrana přirozených nepřátel škůdců.
Další zásadou je provozování živočišné produkce, která je vázána na půdu a přizpůsobena
danému místu.
Geneticky modifikované organismy (GMO) a ekologická produkce
Geneticky modifikované organismy a produkty získané z nich nebo s jejich použitím jsou s
pojetím ekologické produkce a vnímáním ekologických produktů ze strany spotřebitelů neslučitelné.
Proto je použití GMO v ekologické produkci zakázáno. Není možné označit produkt jako ekologický,
pokud musí být označen jako produkt obsahující GMO, složený z GMO nebo získaný z GMO.
Produktem získaným z GMO se přitom rozumí produkt zcela nebo zčásti získaný z GMO, který ale
GMO neobsahuje ani se z nich neskládá. Produkt získaný za použití GMO je produkt získaný za
použití GMO jakožto posledního živého organismu v procesu reprodukce, který ale GMO neobsahuje
ani se z nich neskládá. Cílem je, aby byl výskyt GMO v ekologických produktech co nejnižší. Stávající
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prahové hodnoty pro označování představují stropy, které souvisejí výhradně s náhodným a technicky
nevyhnutelným výskytem GMO.
ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA EKOLOGICKÉ ROSTLINNÉ PRODUKCE
Nařízení 834/2007 obsahuje v článku 12 zvláštní pravidla, která se uplatní ve vztahu k rostlinné
produkci v systému ekologického zemědělství. Veškeré používané způsoby rostlinné produkce mají
bránit přispívání ke znečištění životního prostředí nebo jej snižovat na minimum. Obdělávání a
pěstitelské postupy mají také zvyšovat stabilitu půdy a její biologickou rozmanitost. Také mají
předcházet zhutnění půdy a její erozi. Eroze představuje vážný problém. Pozitivní vliv ekologického
zemědělství je ve vztahu k ní spatřován ve využití pestřejších osevních postupům s vyšším podílem
jetelovin, meziplodin a podsevů prodlužujících pokryv půdy v průběhu roku. V ekologickém
zemědělství se projevuje také nižší zastoupení širokořádkových plodin. Na druhou stranu se lze v
souvislosti s ekologickým zemědělstvím setkat i s rizikem vyššího výskytu eroze, a to z důvodu
častějšího mechanického zpracování půdy a pomalejšího vývoje rostlin, který je způsoben nižším
obsahem minerálního dusíku v půdě. Lze však uzavřít, že protierozní efekty ekologického zemědělství
nad riziky převládají.
Střídání plodin
Střídání plodin je možné zařadit mezi opatření využívaná v systému ekologického hospodaření
s preventivním účinkem. Víceletým střídáním plodin se úrodnost a biologická aktivita půdy udržuje a
zvyšuje. Mezi pěstované plodiny jsou zařazovány také luštěniny a jiné plodiny využívané jako zelené
hnojivo. Pokud by byla pěstována na jednom pozemku stále stejná plodina, mohlo by dojít ke kumulaci
nepříznivých vlastností. Dalším důvodem podporujícím střídání plodin je různé odčerpávání živin a
vztah plodin k zaplevelení. Střídat je vhodné plodiny tak, aby stav půdy, který jedna plodina
zanechává, co nejlépe vyhovoval požadavkům následující plodiny. Zájmem je, aby plodiny co nejlépe
využily zásobu půdních živin, aby jejich životní cykly nebyly příznivé pro vývoj plevelů, chorob a
škůdců.
5

HNOJENÍ
Jak již bylo naznačeno výše, jedním z intenzifikačních faktorů je také hnojení. Pro systém
konvenčního zemědělství je typické používání minerálních hnojiv. Ty se vyznačují mimo jiné tím, že
jsou snadno rozpustná a mají vliv na zvýšenou produkci rostlin. Minerální hnojiva významným
způsobem ovlivňují výnos rostlin, zároveň je však známo, že účinnost živin se při zvyšování dávek
hnojiv snižuje (tzv. Mitscherlichův zákon) a živiny, které nejsou rostlinami odčerpány, mají negativní
dopady na životní prostředí. Minerálními hnojivy dodávané živiny představují problém zejména v
případě, že se šíří z půdy do dalších složek životního prostředí. Náchylná je v tomto směru zejména
voda. Živiny mohou ovlivňovat její kvalita a vlastnosti. Živiny se mohou dostat do vod různými
způsoby, ať už se jedná o průsaky, vymývání živin, povrchový odtok spojený s odplavováním
erodovaných částic, nevhodným skladováním hnojiv nebo prostou aplikací příliš vysokých dávek
hnojiv v nevhodné době. Živiny ve vodě způsobují její eutrofizaci a ta je nežádoucí stejně jako vysoký
obsah dusičnanů ve vodě pitné. Ve vztahu k ochraně vod proti dusičnanům ze zemědělských zdrojů
existuje v návaznosti na tzv. nitrátovou směrnici rozsáhlá právní úprava. S ochranou vod proti
dusičnanům ze zemědělských zdrojů počítá vodní zákon v § 33 při úpravě zranitelných oblastí a také
na něj navazující akční program , který upravuje mimo jiné používání a skladování hnojiv, statkových
hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření. Mnoho relevantních pravidel, která, na
rozdíl od akčního programu, dopadají také na nepodnikající osoby, obsahuje také zákon o hnojivech
.
Ekologické zemědělství vykazuje nižší množství vyplavovaných dusičnanů. Rostlinám v
systému ekologického zemědělství jsou poskytovány živiny přednostně prostřednictvím půdního
ekosystému, a nikoli prostřednictvím rozpustných minerálních dusíkatých hnojiv dodávaných do půdy
tak, jak je to běžné v systému zemědělství konvenčního. V systému ekologického zemědělství je
používání minerálních dusíkatých hnojiv zakázáno. Místo toho ekologická rostlinná produkce využívá
způsoby obdělávání a pěstitelské postupy, které zachovávají nebo zvyšují obsah organických látek v
půdě. Obsah organických látek v půdě je rostlinného a živočišného původu. Skládá se z živé složky,
která je, jak již bylo uvedeno výše, označována jako edafon, a také ze složky tvořené odumřelými
zbytky rostlin a živočichů v různém stádiu rozkladu a přeměny. Z této složky po kvalitativních změnách
vzniká humus, který je velmi důležitou součástí půd ovlivňující jejich strukturu a úrodnost. Vzhledem
6
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k tomu, že působením půdních organismů dochází postupem času k rozkladu organických látek, které
byly do půdy dodány, je třeba dodávky těchto látek opakovat. Jedním ze způsobů dodávání organické
hmoty a živin do půdy je, jak již bylo zmíněno výše, zelené hnojení. Z hlediska dlouhodobé
udržitelnosti je nutné sledovat tzv. bilanci živin. Množství živin odčerpaných prostřednictvím sklizně
plodin, vyplavením srážkami, případně erozí by mělo být nahrazeno jejich dodáním např. ve formě
organických hnojiv.
Pro organizaci zemědělské produkce v ekologickém zemědělství má také velký význam
živočišná produkce. Je tomu tak proto, že poskytuje nezbytnou organickou hmotu a živiny pro
obdělávanou půdu a tím přispívá k jejímu zlepšování. Jelikož je ekologická živočišná produkce
činností založenou na využívání půdy, mají zvířata v systému ekologického zemědělství co možná
nejvíce přístup na otevřená prostranství nebo na pastviny.
Pro účely hnojení se v systému ekologického zemědělství používá také chlévská mrva a jiné
organické materiály, pokud možno kompostované, z ekologického zemědělství. Hnojiva a pomocné
půdní látky se mohou používat jen za předpokladu, že jsou slučitelné s cíli a zásadami ekologické
produkce a byly pro použití v ekologické produkci schváleny. Produkty a látky, které mohou být
používány v rámci ekologické produkce, schvaluje Evropská komise a zařazuje je na seznam. Je však
povoleno používání biodynamických přípravků .
Dobrým příkladem celkové integrace systému ekologického hospodaření je zásada, která
stanoví, že krmení hospodářských zvířat má být prováděno ekologickým krmivem, které je složené
ze zemědělských složek, které jsou získané z ekologického zemědělství, a z přírodních
nezemědělských látek. Tím je zajištěno, že hnůj, který vyprodukují hospodářská zvířata, je složen z
ekologických složek a bude moct být aplikován na zemědělskou půdu.
Přípravky na ochranu rostlin
V systému konvenčního zemědělství jsou běžně používány přípravky na ochranu rostlin. Jejich
nadměrné používání přitom může mít za následek vytváření odolnosti škůdců, chorob i plevelů. Ty
mohou dát základ novým odolným generacím. Aplikace přípravků na ochranu rostlin má za následek
také snižování biodiverzity a kontaminování složek životního prostředí. Rezidua přípravků na ochranu
rostlin je možné najít jak v přírodě, tak i v potravinách.
Podle § 10 zákona o ekologickém zemědělství platí preventivní omezení působení
škodlivých vlivů na ekologicky obhospodařované pozemky. Tam, kde sousedí ekologicky
obhospodařované pozemky s pozemky, které nejsou obhospodařovány ekologickým způsobem, musí
ekologický podnikatel učinit vhodná opatření, kterými sníží riziko škodlivých vlivů na jím ekologicky
obhospodařované pozemky, a to na nejnižší možnou míru. Takovými opatřeními je zejména výsadba
živých plotů, větrolamů, pásů zeleně, izolačních travnatých pásů nebo zřizování cest.
Kromě výše uvedeného opatření, které má za účel částečnou izolaci ekologického
hospodářství, je předcházení škodám působeným škůdci, chorobami a plevely započato také již ve
fázi volby druhů a odrůd pro pěstování. Ekologický zemědělec pro správnou volbu musí tedy nejen
znát své stanoviště, ale musí mít také dobrou orientaci v dostupné nabídce. Dostupnou nabídku pro
ekologického zemědělce však netvoří veškeré osivo a vegetativní rozmnožovací materiál, ale pouze
ekologicky vypěstované osivo a rozmnožovací materiál. V případě osiva musí být matečná rostlina a
v případě vegetativního rozmnožovacího materiálu rodičovská rostlina pěstována v souladu s pravidly
ekologického zemědělství po dobu minimálně jedné generace. V případě trvalých plodin je časový
test splněn při pěstování alespoň po dvě vegetační období.
Co se týče přípravků na ochranu rostlin, platí pro ně podobná pravidla jako pro hnojiva a
pomocné půdní látky. Ty také schvaluje pro použití v ekologické produkci Evropská komise a zařazuje
je na seznam. Platí, že produkty a látky uvedené na seznamu mohou být použity pouze v případech,
kdy je jejich použití v členském státě schváleno. Schválení přitom musí odpovídat zásadám a cílům
produkce v ekologickém zemědělství. Dále platí, že jejich použití musí být nezbytné pro trvalou
produkci a nezbytné pro její zamýšlené využití. To znamená, že jejích použití musí být nezbytné pro
kontrolu škodlivých organismů či konkrétní nákazy, pro něž nejsou k dispozici jiné biologické, fyzické
či pěstitelské alternativy nebo pěstitelské postupy ani jiné účinné postupy řízení. Také platí, že pokud
tyto produkty nejsou rostlinného, živočišného, mikrobiálního nebo minerálního původu a nejsou
shodné se svojí přírodní formou, mohou být povoleny pouze v případě, že podmínky jejich použití
vylučují jakýkoli přímý kontakt s jedlými částmi plodiny. Všechny produkty a látky využívané v systému
ekologického zemědělství musí být rostlinného, živočišného, mikrobiálního nebo minerálního původu,
s výjimkou případů, kdy produkty či látky z těchto zdrojů nejsou v dostatečném množství či dostatečné
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jakosti dostupné nebo kdy nejsou dostupné alternativy. Platí přitom, že jejich použití musí být
nezbytné pro zajištění a zachování úrodnosti půdy, pro splnění konkrétních nutričních požadavků
plodin, nebo za účelem specifické úpravy půdy.
Jak již bylo naznačeno výše, prevence škod způsobených škůdci, chorobami a plevely je
však založena především na ochraně přirozenými nepřáteli, volbou druhů a odrůd, stejně jako
střídáním plodin.
Přibližuje se konvenční zemědělství ekologickému?
Lze mít za to, že jsou v rámci společné zemědělské politiky Evropské unie prostřednictvím
plateb zemědělských dotací podporovány postupy, jejichž aplikace a rozšíření je žádoucí. V tomto
směru si lze povšimnout, že se některá pravidla charakteristická pro ekologické zemědělství promítla
také do pravidel podmíněnosti, která se uplatňují v rámci společné zemědělské politiky. Konkrétně se
jedná o požadavek na střídání plodin, který tvoří vedle požadavku na zachovávání trvalých travních
porostů a ploch v environmentálním zájmu, základní požadavek v rámci pravidel tzv. „greeningu“
neboli ozeleňování. Greening je součásti adaptačních opatření na změnu klimatu. K dodržování jeho
pravidel jsou motivováni také zemědělští podnikatelé hospodařící v systému konvenčního
zemědělství, a to prostřednictvím „greeningových plateb“, které jsou upraveny v rámci Nařízení
1307/2013 .
Promítnutí dalších pravidel, která jsou typická pro ekologické zemědělství lze vypozorovat i v
rámci pravidel podmíněnosti. Konkrétně se jedná o složku pravidel představovaných standardy
dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy. Standard číslo 4 mimo jiné usiluje o to, aby
byl na zemědělských pozemcích zajištěn dostatečný pokryv půdy. Podle tohoto standardu má žadatel
na ploše dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury standardní orná půda, jehož průměrná
sklonitost přesahuje 5 stupňů, zajistit po sklizni plodiny založení porostu ozimé plodiny, nebo uplatnit
alespoň jedno z opatření, která jsou popsána níže. První alternativou je ponechání strniště sklizené
plodiny na dílu půdního bloku do založení porostu následné jarní plodiny. Druhou alternativou je
podmítnutí strniště sklizené plodiny a jeho ponechání bez orby až do založení porostu následné jarní
plodiny, Konečně třetí alternativu představuje možnost díl půdního bloku nejpozději do 20. září osít
meziplodinou a tento porost plodiny zachovat nejméně do 31. října. Platí však, že se tato opatření
neuplatní v případě, kdy je v rámci agrotechnického postupu provedeno zapravení statkových hnojiv,
s výjimkou hnojiv z chovu drůbeže, nebo organických hnojiv nejméně v dávce 10 tun na hektar a
nejvýše v dávce 50 tun na hektar.
Částečný překryv s pravidly, která jsou typická pro ekologické zemědělství lze spatřovat také
ve vztahu ke standardu dobrého zemědělského a environmentálního stavu číslo 6. Ten totiž mimo
jiné upravuje pravidla pro zapravování organické hmoty do půdy. Podle tohoto standardu je žadatel
povinen minimálně na 20 % jím užívané výměry dílů půdních bloků s druhem zemědělské kultury orná
půda, vztažené k celkové výměře tohoto druhu kultury užívané žadatelem k 31. květnu příslušného
kalendářního roku v evidenci půdy, zajistit každoročně aplikování tuhých statkových hnojiv nebo
tuhých organických hnojiv minimálně v dávce 25 tun na hektar, s výjimkou tuhých statkových hnojiv z
chovu drůbeže minimálně v dávce 4 tuny na hektar. Při plnění podmínky zapravením ponechaných
produktů při pěstování rostlin, například slámy, není podle zákona o hnojivech stanovena minimální
dávka. Pokud by se žadateli nezamlouvala tato varianta, má k dispozici možnost pokrýt příslušné
procento výměry v termínu minimálně od 1. června do 15. července příslušného kalendářního roku
porostem dusík vážících plodin. Tyto plodiny jsou pro žadatele přesně stanoveny. Jedná se o cizrnu,
čočku, fazol, hrách, pelušku, jetel, komonici, lupinu, sóju, štírovník, vojtěšku, úročník, vikev, bob,
vičenec, čičorku, hrachor, jestřabinu, kozinec, pískavici, ptačí nohu nebo tolici; popřípadě jejich směsí.
Porosty lze zakládat i jako podsev do krycí plodiny, popřípadě jako směsi s travami v případě, že
zastoupení trav v porostu nepřesáhne 50 %.
ZÁVER
V rámci tohoto příspěvku bylo zkoumáno, zda zemědělské hospodaření v systému
ekologického zemědělství a jeho právní regulace přispívá k péči o půdu. V rámci zkoumání bylo
zjištěno, že ekologické zemědělství je regulováno právem jak na úrovni evropské, tak na úrovni
vnitrostátní. Nejdůležitějším právním předpisem na evropské úrovni je Nařízení 834/2007. Na úrovni
vnitrostátní ho zejména organizačními, kompetenčními a sankčnímu ustanoveními doplňuje zákon č.
242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. Dále bylo zjištěno, že
zatímco podle Urbana a Šarapatky konvenční zemědělství stojí na šesti pilířích, které představuje
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intenzivní obdělávání, monokultury, závlahy, aplikace průmyslových hnojiv, chemická ochrana rostlin
a genové manipulace, hlavními ideami ekologického zemědělství je hospodaření v souladu s přírodou
s co nejmenší závislostí na vnějších vstupech. Klíčovým faktorem pro zemědělství je půda. Ta je v
České republice chráněna zejména zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, a to bez ohledu na to,
zda je obdělávaná v systému ekologického nebo konvenčního zemědělství. V rámci zásad ochrany
ZPF je mimo jiné zakázáno znečišťovat zemědělskou půdu vnášením látek, přípravků nebo
organismů na ni nebo do ní. Přestože pro konvenční zemědělství platí výjimka z tohoto pravidla ve
vztahu ke hnojivům a přípravkům na ochranu rostlin, právní úprava pro ekologické zemědělství je v
tomto směru přísnější, neboť používání minerálních hnojiv zakazuje a použití přípravků na ochranu
rostlin limituje pouze na přípravky přírodní nebo schválené a uvedené na seznamu sestavovaném
Evropskou komisí. Z hlediska dlouhodobé udržitelnosti je velmi důležitá kvalita a úrodnost půdy.
Ekologická rostlinná produkce by měla přispívat k zachování a zvýšení půdní úrodnosti a předcházení
erozi, a to mimo jiné podporou biologických půdotvorných procesů a zvyšováním obsahu organické
hmoty v půdě. Použití geneticky modifikovaných organismů je v ekologickém zemědělství zakázáno.
V ekologickém zemědělství se uplatňují preventivní postupy, které spočívají ve vhodném výběru
odrůd a osiva a ve střídání plodin. To přispívá k redukci škůdců a chorob a snižuje potřebu využívat
přípravky na ochranu rostlin. Minerální hnojiva využívaná v systému konvenčního zemědělství mohou
mít negativní vliv na životní prostředí, zejména na vodu, jejíž eutrofizaci způsobují. Právní úpravu
zamezující negativnímu vlivu hnojiv na vodu obsahuje nitrátová směrnice a ní navazující vodní zákon
a akční program, stejně jako zákon o hnojivech. Ekologické zemědělství vykazuje nižší množství
vyplavovaných dusičnanů. Rostlinám v systému ekologického zemědělství jsou poskytovány živiny
přednostně prostřednictvím půdního ekosystému, a to prostřednictvím zvyšování obsahu organických
látek v půdě. Pro hnojení je využíváno zelené hnojení, chlévská mrva i další organické materiály. Lze
pozorovat, že některé prvky typické pro hospodaření v systému ekologického zemědělství pronikají
prostřednictvím pravidel podmíněnosti a „greeningu“ také do systému zemědělství konvenčního.
Pokud je akceptován předpoklad, že je od dodržování pravidel podmíněnosti očekáván pozitivní efekt
ve vztahu k udržitelnosti zemědělství, je zřejmé, že opatření ve vztahu ke střídání plodin, zajištění
půdního pokryvu a dodávkách organické hmoty do půdy jsou pro zemědělství a životní prostředí
přínosem. Celkově lze uzavřít, že hospodaření v systému ekologického zemědělství a dodržování
právních pravidel, které tento systém regulují, má potenciál působit na půdu blahodárně ve vztahu k
její úrodnosti a struktuře. Omezení, která se vztahují k používání přípravků na ochranu rostlin a
hnojivům přispívají k ochraně životního prostředí a redukci jeho zátěže. S ohledem na výše uvedené
je tedy žádoucí, aby hospodaření v systému ekologického zemědělství bylo i nadále podporováno z
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SLOVENSKÁ REPUBLIKA V BOJI PROTI KLIMATICKÝM
ZMENÁM
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Abstrakt: Príspevok sa zaoberá problematikou klimatických zmien, ktoré predstavujú v súčasnosti
vážny globálny problém. V súlade s ústavne zakotveným právom na priaznivé životné prostredie sa
predmetný článok zameriava na právne prostriedky, ktorými Slovenská republika zabezpečuje
ochranu životného prostredia v súvislosti s klimatickými zmenami. Slovenská republika vyvíja aktivity
v rámci medzinárodnej platformy a snaží sa tak zabezpečiť ochranu životného prostredia na vyššej
úrovni.
Kľúčové slová: Klimatické zmeny, životné prostredie, Rámcový dohovor OSN o zmene klímy,
Kjótsky protokol, Parížska dohoda.
Abstract: The paper deals with the issue of climate changes, which now represent a serious global
problem. In accordance with the constitutional right to a favorable environment, the present article
focuses on the legal means by which the Slovak Republic provides for the protection of the
environment in the context of climate changes. The Slovak Republic is active in international platforms
and trying to ensure that environmental protection is at a higher level.
Key words: Climate changes, environment, the United Nations Framework Convention on Climate
Change, the Kyoto Protocol, the Paris Convention.
ÚVOD
Predmetný článok sa zaoberá problematikou klimatických zmien a postojom Slovenskej
republiky k potrebe riešenia problémov vznikajúcich vplyvom postupne meniacej sa situácie v danej
oblasti. Pretože sa jedná o jeden z najzávažnejších problémov akému musí ľudstvo čeliť, sme toho
názoru, že tejto téme je potrebné venovať patričnú pozornosť.
V úvode by sme radi upriamili pozornosť na samotný pojem „klimatických zmien“ a dôležitosť
potreby riešenia aktuálneho stavu. Chceli by sme tiež zdôrazniť, že Slovenská republika sa zapája do
boja proti klimatickým zmenám prostredníctvom prijímania rôznych medzinárodných dokumentov,
o ktorých sa budeme neskôr zmieňovať, a rovnako na úrovni Európskej únie, čo má samozrejme za
následok potrebu úpravy práva na vnútroštátnej úrovni.
Klimatické zmeny sú výsledkom nadmernej produkcie skleníkových plynov prevažne
v dôsledku antropogénnej činnosti. Zvýšená koncentrácia týchto plynov v atmosfére spôsobuje
nežiaduce globálne otepľovanie.1
Následkom klimatických zmien je negatívny vplyv na rôzne oblasti života spoločnosti.
Jedným z dôsledkov je najmä zvyšovanie priemernej teploty na Zemi, čo má za následok posun
klimatických pásiem, urýchľovanie topenia sa ľadovcov, zvyšovanie hladiny oceánov a s tým spojené
ohrozenie obyvateľov žijúcich v nižšie položených oblastiach.
Klimatické zmeny vo veľkej miere ovplyvňujú aj poľnohospodársku produkciu, z dôvodu
narušenia rovnováhy medzi obdobiami sucha a dažďa. V niektorých oblastiach dochádza k
častejšiemu výskytu záplav alebo naopak k predlžovaniu období sucha.
V poslednom čase môžeme sledovať extrémne zmeny teplôt. V letných mesiacoch môžeme
u nás hovoriť o extrémnych horúčavách striedajúcich sa so silnými zrážkami s ničivými následkami.2
1

CEPEK, B a kol. Environmentálne právo. Všeobecná a osobitná časť. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o. s.
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Celkové zmeny počasia majú nepochybne vplyv aj na obyvateľstvo. V niektorých krajinách dochádza
k zvyšovaniu úmrtnosti v spojitosti s rôznymi prírodnými úkazmi, k nárastu a šíreniu infekčných
chorôb a k celkovému zvyšovaniu zdravotného rizika celej populácie.
Klimatické zmeny sa priamo dotýkajú obyvateľstva prostredníctvom zmien nastávajúcich
v ovzduší, vode, pôde, odrážajú sa na kvalite potravín, na kvalite poľnohospodárskej produkcie či
v priemysle. V konečnom dôsledku môžu mať za následok zánik niektorých ekosystémov.
Preto cieľom nie len Slovenskej republiky, ale celého ľudstva by mala byť snaha eliminovať
negatívne vplyvy klimatických zmien a efektívnym spôsobom bojovať proti tomuto vážnemu,
celosvetovému, environmentálnemu problému.
ÚSTAVNOPRÁVNY RÁMEC
Keďže hovoríme o vážnom probléme, ktorý sa dotýka samozrejme aj Slovenskej republiky
a jej obyvateľstva, Slovenská republika musí vyvíjať aktivity v snahe zlepšiť daný stav a zabezpečiť
tak svojim obyvateľom priaznivé podmienky pre ich ďalší rozvoj a realizáciu. Jednou z
podstatných úloh Slovenskej republiky je podieľať sa na ochrane životného prostredia a taktiež
zabezpečovať ochranu zdravia obyvateľstva. V dôsledku klimatických zmien a ich negatívneho vplyvu
dochádza k ohrozeniu a poškodzovaniu životného prostredia a jednotlivých jeho zložiek, čo sa
následne prejavuje aj v ďalších oblastiach spoločenského života.
Práve preto, v právnom poriadku Slovenskej republiky, nachádzame právo na ochranu
životného prostredia v právnom predpise s najvyššou právnou silou, čo odráža jeho dôležitosť
a význam v oblasti životného prostredia. Ústava Slovenskej republiky (ďalej len „Ústava SR“)
zakotvuje právo na ochranu životného prostredia a kultúrneho dedičstva.3 „Právo na priaznivé životné
prostredie je samostatným základným právom fyzickej osoby, je subjektívnym právom verejnoprávnej
povahy, t.j. uplatniteľné voči štátu.“4
Keďže Ústava SR v článku 44 ods. 1 zaručuje právo každého na priaznivé životné
prostredie,5 Slovenská republika je povinná toto právo pre každého zabezpečovať. Štát tak musí
prispôsobiť svoju činnosť v záujme naplnenia tejto povinnosti a zabrániť negatívnym a nežiaducim
vplyvom zasahujúcim do tohto práva. V tejto súvislosti si dovolíme podotknúť, že bližšiu špecifikáciu
pojmu „priaznivé životné prostredie“ v Ústave SR ani v ďalších osobitných právnych predpisoch
nenachádzame. Ústava SR taktiež ukladá povinnosť každého jednak chrániť a jednak zveľaďovať
životné prostredie a kultúrne dedičstvo.6 Táto povinnosť sa vzťahuje tak na fyzické, ako aj právnické
osoby. Keďže majú postavenie subjektov práva životného prostredia, priznávajú sa im určité práva
a rovnako sa im ukladajú aj povinnosti. Ochrana a zveľaďovanie životného prostredia by mali byť
v záujme každého z nás, ak v budúcnosti nechceme čeliť okrem negatívnych vplyvov klimatických
zmien aj ďalším environmentálnym problémom.
V zmysle ochrany životného prostredia Ústava SR taktiež vyjadruje zákaz „nad mieru
ustanovenú zákonom ohrozovať alebo poškodzovať životné prostredie, prírodné zdroje a kultúrne
pamiatky.“7 Toto ustanovenie poskytuje ochranu vymedzenému predmetu t. j. životné prostredie,
prírodné zdroje a kultúrne pamiatky, ale len v prípade, ak takéto ohrozenie či poškodenie je
uskutočňované v miere vyššej ako je miera stanovená zákonom. Ústavne stanovený zákaz sa pritom
vzťahuje na všetkých, čo je vyjadrené formuláciou „nikto nesmie.“
Bližšiu špecifikáciu pojmu „poškodzovanie životného prostredia“ uvádza zákon č. 17/1992 Z.
z. o životnom prostredí, podľa ktorého sa poškodzovaním životného prostredia rozumie „zhoršovanie
jeho stavu znečisťovaním alebo inou ľudskou činnosťou nad mieru ustanovenú osobitnými
predpismi.“8 V súvislosti s uvedeným predmetný zákon rovnako medzi základnými pojmami uvádza
aj legálnu definíciu znečisťovania životného prostredia. „Znečisťovanie životného prostredia je
vnášanie takých fyzikálnych, chemických alebo biologických činiteľov do životného prostredia v
2
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dôsledku ľudskej činnosti, ktoré sú svojou podstatou alebo množstvom cudzorodé pre dané
prostredie.“9
Ústava SR v neposlednom rade ukladá štátu povinnosť súvisiacu so šetrným využívaním
prírodných zdrojov, ekologickou rovnováhou a účinnou starostlivosťou o životné prostredie.“10
Domáhať sa svojich práv vyplývajúcich z vyššie uvedeného je možné na základe článku 51
Ústavy SR, samozrejme len v medziach zákona.11
Ako bolo už vyššie spomínané, klimatické zmeny sa môžu prejaviť aj na zdravotnom stave
obyvateľstva. V tejto súvislosti je potrebné vziať do úvahy aj ochranu zdravia, jej význam a
ústavnoprávne zakotvenie.12
Vzhľadom na procesy dejúce sa v oblasti životného prostredia súvisiace aj s antropogénnou
činnosťou človeka je potrebné regulovať jednotlivé aktivity v súlade s cieľom zachovania takého stavu
životného prostredia, ktorý bude priaznivý pre súčasné i budúce generácie.
Štát v tomto smere zohráva dôležitú úlohu. Jednak je povinný zabezpečovať plnenie
ústavných povinností, a jednak je subjektom, ktorý má k dispozícii viacero nástrojov k dosiahnutiu
želaného stavu. Môžeme tak hovoriť o osobitnom postavení štátu, pretože je oprávnený použiť
viaceré prostriedky za účelom vynútenia plnenia Ústavou zakotvených povinností a garantovať
Ústavou stanovenú úroveň práv.
MEDZINÁRODNÝ KONTEXT
Slovenská republika zaujala aktívne postavenie v riešení problémov v súvislosti s klimatickými
zmenami nie len prostriedkami vnútroštátneho práva, ale rovnako aktívne pristupuje k riešeniu danej
problematiky aj na medzinárodnej úrovni. S postupne zhoršujúcou sa situáciou a narastaním rizika sa
ukázalo potrebné riešiť otázku zmeny klímy práve pomocou medzinárodných nástrojov. Keďže
produkcia plynov ako sú napr. oxid uhličitý, oxid dusný, metán a pod., ktoré výrazne prispievajú k
zmene klímy, neustále narastá, bolo potrebné eliminovať ich koncentráciu v atmosfére. Hoci sa jedná
o prirodzené zložky atmosféry, ich súčasná koncentrácia v ovzduší je výrazne ovplyvnená ľudskou
činnosťou.13
Vzhľadom na to, že sa jedná o problém celosvetového rozmeru, jeho riešenie si vyžiadalo
kooperáciu viacerých krajín na medzinárodnej úrovni. V tejto súvislosti, za účelom zmiernenia
potenciálnych rizík vo viacerých oblastiach spoločenského života, bol prijatý Rámcový dohovor OSN
o zmene klímy (ďalej len „Dohovor“). Dohovor o zmene klímy bol prijatý 09. 05. 1992 a predstavoval
reakciu na správu Medzinárodnej komisie pre klimatickú zmenu zverejnenú v roku 1990, ktorá
vytvorila základ pre vypracovanie celého Dohovoru.
Slovenská republika bola taktiež jednou z krajín, ktoré sa zapojili do riešenia problematiky
zmeny klímy a dňa 19. 05. 1993 podpísala predmetný Dohovor. Slovenská republika sa tak zaviazala
k plneniu záväzkov z neho vyplývajúcich.
V súlade s článkom 2 Dohovoru je hlavným cieľom „dosiahnutie stabilizácie koncentrácie
skleníkových plynov v atmosfére na úrovni, ktorá by zabránila nebezpečnej a antropogénnej
interferencii s klimatickým systémom.“14 Hlavným cieľom Dohovoru teda nebolo znižovanie emisií
skleníkových plynov, ale len vyjadrenie snahy o dosiahnutie stabilizácie ich koncentrácie v atmosfére.
Dohovor ďalej v článku 4 zadefinoval jednotlivé záväzky pre všetky strany ako napr.
povinnosť zmluvných strán „rozvíjať, pravidelne aktualizovať, publikovať a predkladať konferencii
strán v súlade s článkom 12 národné inventúry antropogénnych emisií zo zdrojov a záchytov všetkých
skleníkových plynov, formulovať, realizovať, publikovať a pravidelne aktualizovať národné programy
a tam, kde je to vhodné, aj regionálne programy obsahujúce opatrenia na zmiernenie zmeny klímy,
spolupracovať na príprave adaptácie na vplyvy zmeny klímy“15 a pod.
3
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Zároveň vyspelé krajiny a rovnako ďalšie strany, ktoré sú uvádzané v prílohe Dohovoru
súhlasili s poskytovaním finančných zdrojov a zdieľaním niektorých technológií pre rozvojové krajiny,
aby tieto krajiny mohli plniť svoje záväzky a uhrádzať náklady s nimi spojené.16 Dohovor však
nestanovil pre vyspelé krajiny redukčné ciele, ktoré by mali záväzný charakter. Došlo tak len ku
konštatovaniu potreby vyhnúť sa ďalším negatívnym dopadom, a to redukciou plynov zapríčiňujúcich
skleníkový efekt, a tiež stanovením hlavných priorít, na základe ktorých bude možné ďalej postupovať
v procese ochrany pred zmenou klímy.
Samotný Dohovor zakotvuje možnosť prijímania protokolov, a to prostredníctvom
Konferencie strán, ako najvyššieho orgánu, zriadeného najmä za účelom kontroly jeho plnenia. 17
Dohovor tak vytvoril základný právny rámec pre ďalšie medzinárodné dohovory a dovolíme si tvrdiť,
že prostredníctvom neho odštartoval boj proti klimatickým zmenám na celosvetovej úrovni.
Ako sa časom ukázalo, Dohovorom stanovený cieľ nevytvoril dostatočný podnet pre strany
Dohovoru aby začali podnikať konkrétne kroky a prijímať vhodné opatrenia na naplnenie stanovených
priorít. Na základe veľmi nízkej miery pokroku v dosahovaní Dohovorom stanovených cieľov vzišla
iniciatíva vedúca k prijatiu Kjótskeho protokolu k Rámcovému dohovoru OSN o zmene klímy (ďalej
len „Kjótsky protokol“).
Hoci Kjótsky protokol bol podpísaný už v decembri 1997, do účinnosti vstúpil až vo februári
2005 v dôsledku komplikovaného a dlhotrvajúceho procesu jeho ratifikácie a k jeho platnosti
potrebného naplnenia stanovených podmienok. Nevyhnutná bola totižto ratifikácia zo strany
najmenej 55 krajín. Ďalšou podmienkou bolo aby tieto krajiny spoločne predstavovali minimálne 55 %
celosvetovej produkcie emisií oxidu uhličitého v roku 1990. 18 V mene Slovenskej republiky bol
predmetný Protokol podpísaný v roku 1999, avšak keďže k nadobudnutiu jeho platnosti došlo až 26.
februára roku 2005, rovnaký dátum znamenal nadobudnutie platnosti Kjótskejo aj pre Slovenskú
republiku.19
Prínos Kjótskeho protokolu sa odrazil v stanovení záväzných redukčných cieľov za účelom
eliminácie antropogénnych emisií skleníkových plynov, spoločne s možnosťou výberu zo spôsobov či
nástrojov, prostredníctvom ktorých sa má prispieť k riešeniu daného problému, a to čo
najefektívnejšou cestou z hľadiska nákladov.20
Protokol zároveň zaviedol záväzné obdobie stanovené na rozmedzie rokov 2008 až 2012.21
V tomto období, podľa článku 3, mali krajiny zabezpečiť zníženie svojich celkových emisií plynov
spôsobujúcich zmenu klímy minimálne o 5 percent, a to pod úroveň emisií v porovnaní s rokom 1990.
Slovenská republika sa prostredníctvom dohody o Kjótskom protokole spoločne s ďalšími krajinami
ako napr. Česká Republika, Slovinsko, Rumunsko atď. zaviazala znížiť svoje emisie až o 8 percent
v porovnaní s rokom 1990.22 Okrem povinnosti neprekročiť množstvo emisií skleníkových vplyvov
stanovených Kjótskym protokolom, Slovenská republika, spoločne s ostatnými krajinami, bola viazaná
taktiež povinnosťou „do roku 2005 dosiahnuť preukázateľný pokrok v plnení záväzkov, vyplývajúcich
z protokolu.“23
V zmysle čl. 5 Kjótskeho protokolu bola stanovená ďalšia povinnosť, a to povinnosť „každej
strany zahrnutej do prílohy I mať najneskôr rok pred začiatkom prvého záväzného obdobia zavedený
národný systém stanovenia antropogénnych emisií skleníkových plynov, ktoré nezahŕňa Montrealský
protokol, a ich odstraňovania záchytmi.“24
Slovenská republika sa aj v tomto prípade, opäť, postavila k danej problematike aktívne a
prostredníctvom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky boli vypracované dva

Ustanovenie čl. 4 ods. 3 Dohovoru.
Ustanovenie čl. 7 a čl. 17 Dohovoru.
18 Ustanovenie čl. 25 Kjótskeho protokolu.
19 OZNÁMENIE Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č.139/2005 Z. z.
20 Ustanovenie čl. 3 Kjótskeho protokolu.
21 Ustanovenia čl. 3 ods. 1 a ods. 7 Kjótskeho protokolu.
22
Integrované
hodnotenie
časť
A Dostupné
na
internete
dňa:
www.eea.europa.eu/sk/publications/state_of_environment_report.../part-a_SK.pdf
23 Ustanovenie čl. 3 ods. 2 Kjótskeho protokolu.
24 Ustanovenie čl. 5 Kjótskeho protokolu.
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dokumenty za účelom plnenia záväzkov vyplývajúcich z Kjótskeho protokolu, a to „Stratégiu SR pre
plnenie záväzkov Kjótskeho protokolu“ a „Akčný plán plnenia záväzkov Kjótskeho protokolu.“25
Práve Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky je orgánom kompetentným na
tvorbu strategických dokumentov za účelom splnenia stanovených cieľov a priorít v danej oblasti.
V súvislosti s plnením medzinárodných záväzkov sú každoročne vypracovávané správy o priebežnom
plnení týchto záväzkov Slovenskou republikou dostupné aj na stránke Ministerstva životného
prostredia Slovenskej republiky.26
Ako pozitívum hodnotíme konštatovanie zahrnuté v Správe o priebežnom stave plnenia
prijatých medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky v oblasti politiky zmeny klímy za rok 2014,
ktorá uvádza, že „Slovenská republika svoj redukčný záväzok nielenže splnila, ale aj výrazne
prekročila o viac ako 33 % a otvára sa možnosť pre dobrý štart do druhého záväzného obdobia.
V súvislosti s týmto je potrebné spomenúť, že prvé záväzné obdobie v zmysle Kjótskeho protokolu
bolo stanovené do roku 2012.27
Ďalším významným celosvetovým podujatím, na ktoré treba poukázať je pätnáste
zasadnutie zmluvných strán Dohovoru a zároveň piate zasadnutie zmluvných strán Kjótskeho
protokolu, označované ako Konferencia v Kodani pre zmenu klímy. Konferencia sa konala
v decembri 2009 v Dánsku. Keďže zmluvné stany na zasadnutí nevedeli dosiahnuť konsenzus,
výsledkom týchto rokovaní nebola žiadna medzinárodná dohoda, ale len nezáväzná deklarácia strán,
ktorá vyjadrovala ich snahu bojovať proti klimatickým zmenám. Kodanská dohoda sa zmieňuje o
dlhodobo sledovanom cieli, ktorým je udržať rast globálnej priemernej teploty pod 2 °C v porovnaní
s hodnotami z predindustriálneho obdobia. Spomenutá bola však aj myšlienka udržať teplotu pod 1.5
°C. Konferencia v Kodani bola napokon označená svetovými médiami ako zlyhanie.28 Následne nikto
neveril, že celosvetová dohoda zaoberajúca sa problematikou klimatických zmien bude vôbec možná.
Na prelome novembra a začiatkom decembra roku 2012 sa konala osemnásta konferencia
zmluvných strán Dohovoru a ôsme zasadnutie zmluvných strán Kjótskeho protokolu v Dauhe, Katar.
Keďže prvé záväzné obdobie Kjótskeho protokolu bolo stanovené na obdobie 2008-2012, podstatou
konferencie bolo prijatie dodatku ku Kjótskemu protokolu, ktorým sa malo stanoviť druhé záväzné
obdobie pre strany Dohovoru, ako aj pre strany Kjótskeho protokolu. Po náročných rokovaniach sa
nakoniec podarilo dosiahnuť konsenzus, i keď krajiny ako Japonsko, Nový Zéland a Ruská federácia
sa rozhodli, že sa na druhom záväznom období zúčastňovať nebudú a využijú voľnejší režim
Dohovoru. Podobný prístup zvolila Kanada, ktorá odstúpila ešte pred koncom prvého záväzného
obdobia.29

Štvrtá národná správa SR o zmene klímy a Správa o dosiahnutom pokroku pri plnení Kjótskeho
protokolu.
Dostupné
na
internete
dňa
23.
03.
2017
https://www.minzp.sk/files/oblasti/ovzdusie/zmena-klimy/.../1-4NS_DPR_SR_sprava.pdf
26 Správa o priebežnom stave plnenia prijatých medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky
v oblasti
politiky
zmeny
klímy
Dostupné
na
internete
dňa
23.03.
2017
http://www.minzp.sk/sekcie/temyoblasti/ovzdusie/politika-zmeny-klimy/dokumenty/
27 Návrh ROZHODNUTIE RADY o uzavretí zmeny z Dauhy Kjótskeho protokolu k Rámcovému
dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy a spoločnom plnení záväzkov z neho
vyplývajúcich
Dostupné
na
internete
dňa
24.03.2017
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SK/ALL/?uri=CELEX:52013PC0768
28 VIDAL J., STRATTON A., GOLDENBERG S.:Low targets, goals dropped: Copenhagen ends in
failure.
In
The
Guargian.
Dostupné
na
internete
dňa
24.
03.
2017:
https://www.theguardian.com/environment/2009/dec/18/copenhagen-deal; BBC NEWS: Why did
Copenhagen fail to deliver a climate deal? Dostupné na internete dňa 24. 03. 2017:
http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/2/hi/science/nature/8426835.stm; LIEBERMAN B.: The Copenhagen
Conference: A Setback for Bad Climate Policy in 2010. Dostupné na internete dňa 24. 03. 2017:
http://www.heritage.org/environment/report/the-copenhagen-conference-setback-bad-climate-policy2010.
29 Návrh na prijatie Dodatku z Dauhy ku Kjótskemu protokolu k Rámcovému dohovoru Organizácie
Spojených národov o zmene klímy- Predkladacia správa Dostupné na internete dňa 23. 03. 2017
https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/Download.aspx?DocID=408466
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„Podľa dodatku z Dauhy sa EÚ, jej členské štáty, vrátane Slovenskej republiky a Island
zaväzujú obmedziť svoje priemerné ročné emisie skleníkových plynov v rokoch 2013 až 2020 na 80 %
svojich emisií v základnom roku (prevažne rok 1990).“30
V Slovenskej republike sa dodatok vykonáva v súlade s cieľmi stanovenými v tzv.
„klimaticko-energetickom balíčku,“ ktorý bol prijatý v roku 2009 a vytvoril „európsky právny rámec
klimatickej a energetickej politiky do roku 2020.“31 Rovnako tak predstavuje jeden z nástrojov na
dosiahnutie zníženia emisií skleníkových plynov, ktoré je stanovené ako jeden z cieľov Európskej
únie.
KLIMATICKÁ KONFERENCIA V PARÍŽI
Po rôznych snahách a rokovaniach napokon prišiel výsledok, a to počas Klimatickej
konferencie v Paríži, ktorá predstavovala dvadsiate prvé zasadnutie zmluvných strán Dohovoru
a zároveň jedenáste zasadnutie strán Kjótskeho protokolu. Konferencia skončila dňa 12. 12. 2015.
Tento dátum je významný z hľadiska prijatia celosvetovej dohody o zmene klímy nazývanej ako
Parížska dohoda. Právna povaha samotnej Parížskej dohody je veľmi zaujímavá. Nejedná sa totižto
ani o protokol k Dohovoru, podľa článku 19 Dohovoru, a nejedná sa ani o dodatok k Dohovoru.
Parížska dohoda má povahu medzinárodnej zmluvy s určitými špecifikami, ako je závislosť na
Dohovore. Táto závislosť sa prejavuje tým, že len zmluvné strany Dohovoru sú oprávnené k jej
ratifikácii, a taktiež Parížska dohoda nemôže existovať bez dohovoru, nakoľko mnohokrát odkazuje
na príslušné postupy a orgány Dohovoru. Parížsku dohodu treba každopádne vnímať ako prelomový
bod v oblasti boja proti klimatickým zmenám. Prvýkrát v histórií ľudstva sa všetky krajiny sveta32
rozhodli otvorene podporiť boj proti klimatickým zmenám.
Parížska dohoda vstúpila do platnosti už 04. 11. 2016, teda tridsať dní potom, ako bola splnená
posledná legislatívna podmienka. Podmienkou stanovenou na vstup Parížskej dohody do platnosti
bola ratifikácia zo strany krajín, ktoré sa spoločne podieľajú na viac ako 55 % svetovej produkcie
skleníkových plynov. V súčasnosti, bola Parížska dohoda ratifikovaná dohromady 141 krajinami.33 Čo
však predstavuje Parížska dohoda pre svet?
Všetky krajiny sa zaviazali sledovať hlavný cieľ, ktorý bol spomínaný už v minulosti, a ktorým
je udržanie rastu globálnej priemernej teploty výrazne pod 2 stupňami Celzia v porovnaní
s hodnotami z predindustriálneho obdobia. Avšak dohoda taktiež obsahuje aj ustanovenie, že
zmluvné strany, pokiaľ to bude možné, vynaložia úsilie na obmedzenie zvýšenia teploty na 1,5 stupňa
Celzia.34 S ohľadom na tento dlhodobý teplotný cieľ, sa strany celosvetovo zaviazali viesť svoje úsilie
k dosiahnutiu vrcholu emisií skleníkových plynov.35
Znižovanie emisií skleníkových plynov označujeme aj ako mitigácia a treba poznamenať, že
doteraz bol kladený dôraz práve na proces mitigácie (Dohovor, Kjótsky protokol). Parížska dohoda
však popri mitigácii kladie dôraz aj na adaptáciu.36 Pri procese adaptácie ide o schopnosť prispôsobiť
sa nepriaznivým vplyvom zmeny klímy. V čom ďalšom je ešte Parížska dohoda odlišná a ako bolo
vlastne možné dosiahnuť jednohlasný súhlas všetkých krajín sveta?
Domnievame sa, že jedným z dôvodov bol práve fakt, že dohovor neukladá jednotlivým
zmluvných stranám konkrétne opatrenia, ktoré majú podniknúť, ale naopak ukladá povinnosť
vypracovať tzv. národne definované príspevky k celosvetovej odozve na zmenu klímy. Strany majú
teda povinnosť vypracovať, predložiť a udržiavať všetky národne definované príspevky, ktoré
4

Správa o priebežnom stave plnenia prijatých medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky
v oblasti politiky zmeny klímy za rok 2014 Dostupné na internete dňa 25. 03. 2017 http://www.energieportal.sk/Dokument/energeticka-politika-100267.aspx
31 Správa o priebežnom stave plnenia prijatých medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky
v oblasti politiky zmeny klímy za rok 2014 Dostupné na internete dňa 25. 03. 2017 http://www.energieportal.sk/Dokument/energeticka-politika-100267.aspx
32 V tom čase 196 (poznámka autorov).
33 Informácia
dostupná na stránke OSN. Dostupné na internete dňa 24.03.2017:
http://unfccc.int/paris_agreement/items/9485.php
34 Ustanovenie čl. 2 ods. 1 písm. a) Parížskej dohody.
35 Ustanovenie čl. 4 ods. 1 Parížskej dohody.
36 Ustanovenie čl. 2 ods. 1 písm. b) Parížskej dohody.
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zamýšľajú dosiahnuť.37 V súčasnosti tak urobilo 134 zmluvných strán a znenie národne definovaných
príspevkov jednotlivých krajín je plne prístupné na internetovej stránke OSN,38 v súlade
s ustanovením Parížskej dohody.39 Zmluvné strany by mali predložiť tieto národne definované
príspevky každých 5 rokov s cieľom adekvátnejšie reagovať na vývoj eko-technológií a celkovo
v súlade s technickým pokrokom dosiahnutým v budúcnosti.
Slovenská republika svoje národne definované príspevky odoslala ako členský štát Európskej
únie, pričom Európska únia sa zaviazala v rokoch 2021 až 2030 znížiť emisie skleníkových plynov
o najmenej o 40 % oproti roku 1990. Zmluvné strany by mali predložiť tieto národne definované
príspevky každých 5 rokov s cieľom adekvátnejšie reagovať na vývoj eko-technológií a celkovo
v súlade s technickým pokrokom dosiahnutým v budúcnosti.
ZÁVER
Plnenie záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z viacerých medzinárodných
dokumentov možno doposiaľ považovať za uspokojivé, o čom svedčia viaceré Správy o priebežnom
stave plnenia prijatých medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky v oblasti politiky zmeny klímy.
Slovenská republika naďalej vyvíja aktivity na medzinárodnej úrovni, ale samozrejme aj v rámci
Európskej únie a prispôsobuje vnútroštátnu legislatívu potrebám vyplývajúcim z praxe.
Ako veľké pozitívum možno hodnotiť aktivity Slovenskej republiky počas predsedníctva v Rade
Európskej Únie, kde za jeden z cieľov si Slovenská republika ,okrem iného, stanovila aj dosiahnutie
klimatickej dohody celosvetového rozmeru a výrazným spôsobom napomáhala k jej prijatiu.
Slovenská republika svoj proaktívny postoj k Parížskej dohode napokon potvrdila jej ratifikáciou.
Pevne veríme, že Slovenská republika, ako aj ostatné krajiny sveta, budú naďalej pokračovať v trende
aktívneho boja proti klimatickým zmenám a postupne tak dôjde k eliminácii negatívnych vplyvov v
dôsledku tohto závažného environmentálneho problému.
Po vstupe Parížskej dohody do platnosti, máme konečne medzinárodnú dohodu, ktorá je
právne záväzná pre všetky krajiny sveta a ukladá všetkým krajinám sveta podnikať kroky v boji proti
klimatickým zmenám. V súčasnosti je už zrejmé, že prvé národne definované príspevky nebudú
dostatočné na dosiahnutie cieľa, ktorým je udržanie rastu priemernej celosvetovej teploty pod 2°C
(prípadne 1,5°C). Vyplýva to zo správy vypracovanej pod hlavičkou Programu OSN pre životné
prostredie.40
Dosiahnutie cieľov Parížskej dohody v súčasnosti však nie je možné vzhľadom na momentálnu
politiku štátov, ktoré aktuálne tvoria najväčšiu časť emitentov skleníkových plynov. Otázkou teda
ostáva, či predmetná dohoda bude predstavovať katalyzátor zmien v týchto krajinách, a to nie len na
medzinárodnej úrovni, ale predovšetkým na úrovni národnej. Máme pred sebou dlhú a neľahkú cestu,
avšak dosiahnutie jednomyseľného schválenia významného dokumentu takéhoto typu pokladáme za
prejav vôle konečne začať aktívny boj s klimatickými zmenami na medzinárodnej a (dúfajúc) aj na
národnej úrovni.
5
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OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA NORMAMI TRESTNÉHO
PRÁVA
Martina Kantorová
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy
Abstrakt: Príspevok analyzuje ochranu životného prostredia normami trestného práva, trestné činy
proti životnému prostrediu a s tým súvisiace otázky, zamýšľa sa nad problémovými oblasťami a
možnými riešeniami v rovine "de lege ferenda".
Kľúčové slová: životné prostredie, trestný čin, ochrana životného prostredia
Abstract: The contribution analyzes protection of the environment through the norms of criminal law,
the criminal offences against the environment and various problems areas and potential solutions for
"de lege ferenda".
Key words: environment, criminal offence, protection of the environment
ÚVOD
Deliktuálne správanie páchateľa v oblasti životného prostredia môže byť postihované nielen v
rámci administratívnoprávnej1, ale aj trestnoprávnej zodpovednosti. Pokiaľ konanie nie je možné
kvalifikovať ako trestný čin, je potrebné skúmať, či naplnilo skutkovú podstatu správneho deliktu.
Aj keď trestnoprávna zodpovednosť nie je rozhodujúcim druhom zodpovednosti v rámci
starostlivosti o životné prostredie, avšak jej existencia je nezastupiteľná, nakoľko predstavuje
prostriedok ochrany spoločnosti pred najzávažnejšími protiprávnymi konaniami. Nakoľko bez
priaznivého životného prostredia by nemohol existovať ani samotný život na Zemi, konania
ohrozujúce alebo porušujúce jednotlivé zložky životného prostredia, najmä ovzdušie, vodu, horniny,
pôdu, organizmy, možno zaradiť do tejto kategórie. V zmysle zásady subsidiarity trestnej represie a
princípu ultima ratio, normy trestného práva majú poskytovať ochranu významným spoločenským
záujmom až vtedy, ak zlyhávajú právne prostriedky iných právnych odvetví. Avšak neustále
vzrastajúci počet environmentálnych deliktov naznačuje, že postihovanie protiprávnych konaní
normami správneho práva v tejto oblasti nie je dostatočne efektívne, a preto na ochranu tak
významného spoločenského záujmu, akým je kvalitné životné prostredie, ktoré je základným
predpokladom ľudského zdravia, duševnej pohody, samotného bytia, je nutná existencia účinnej
trestnoprávnej represie.
1

SKUTKOVÉ PODSTATY TRESTNÝCH ČINOV PROTI ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU
Právo na priaznivé životné prostredie, ako aj právo na jeho ochranu patria medzi základné
ľudské práva a slobody.2 Na zabezpečenie tohto práva ustanovujú právne predpisy presne
vymedzené povinnosti, ktorých plnenie by malo byť vynútiteľné a neplnenie sankcionovateľné.
Právnu úpravu skutkových podstát trestných činov proti životnému prostrediu v Slovenskej
republike poskytuje Trestný zákon, zákon č. 300/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov, v druhom
diele šiestej hlavy osobitnej časti. Trestný čin ohrozenia a poškodenia životného prostredia v §300 a
2

k administratívnoprávnej zodpovednosti v oblasti životného prostredia bližšie pozri: GYURI, R.:
Administratívnoprávna zodpovednosť so zameraním na ekologickú ujmu a environmentálnu škodu v
legislatívnej činnosti orgánov Európskej únie a jej dopad na právny poriadok SR. In: Európsky
parlament, rada Európskej únie a Národná rada Slovenskej republiky. Košice: Univerzita Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach, 2011. s. 90-111. ISBN 978-80-7097-917-4.
2 KLIMEK, L.: Základy trestného práva Európskej únie. 1. vydanie. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017.
s. 115. ISBN: 978-80-8168-601-6.
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§301, trestný čin neoprávneného nakladania s odpadmi v §302, trestný čin neoprávneného
vypúšťania znečisťujúcich látok v §302a, trestný čin porušovania ochrany vôd a ovzdušia v §303 a
§304, trestný čin neoprávnenej výroby a nakladania s látkami poškodzujúcimi ozónovú vrstvu v §304a,
trestný čin porušovania ochrany rastlín a živočíchov v §305, trestný čin porušovania ochrany stromov
a krov v §306, trestný čin šírenia nákazlivej choroby zvierat a rastlín v §307 a §308, trestný čin úniku
organizmov v §309 a trestný čin pytliactva v §310. Avšak deviata hlava osobitnej časti Trestného
zákona pod označením "Trestné činy proti iným právam a slobodám" obsahuje právnu úpravu
skutkových podstát ďalších dvoch trestných činov ohrozujúcich alebo porušujúcich zložky životného
prostredia - trestného činu týrania zvierat v §378 a trestného činu zanedbania starostlivosti o zvieratá
v §378a. V zmysle uvedeného možno konštatovať nesystematickosť ich zaradenia.
Ohrozenie a poškodenie životného prostredia podľa §300 Trestného zákona
Kto úmyselne vydá životné prostredie do nebezpečenstva vzniku malej škody (škody
prevyšujúcej sumu 266 eur) tým, že poruší všeobecne záväzné právne predpisy o ochrane životného
prostredia alebo o ochrane prírodných zdrojov vrátane prírodných liečivých zdrojov a prírodných
zdrojov minerálnych stolových vôd a hospodárení s nimi, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.
Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov, sa páchateľ potrestá, ak spácha takýto čin závažnejším
spôsobom konania, alebo v chránenom území vrátane ochranného pásma prírodných liečivých
zdrojov a prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd. Odňatím slobody na tri roky až osem rokov
sa páchateľ potrestá, ak spácha takýto čin a spôsobí ním na životnom prostredí značnú škodu (škodu
dosahujúcu sumu najmenej 26 600 eur). Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ
potrestá, ak spácha takýto čin a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť alebo škodu veľkého
rozsahu (škodu dosahujúcu sumu najmenej 133 000 eur).
Kto poruší všeobecne záväzné právne predpisy o ochrane životného prostredia alebo o
ochrane prírodných zdrojov vrátane prírodných liečivých zdrojov a prírodných zdrojov minerálnych
stolových vôd a hospodárení s nimi a tým vydá iného do nebezpečenstva ťažkej ujmy na zdraví alebo
smrti, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov. Odňatím slobody na tri roky až osem
rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha takýto čin a spôsobí ním na životnom prostredí značnú škodu
(škodu dosahujúcu sumu najmenej 26 600 eur). Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa
páchateľ potrestá, ak spácha takýto čin a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť alebo škodu
veľkého rozsahu (škodu dosahujúcu sumu najmenej 133 000 eur).
Kto v chránenom území neoprávnene postaví stavbu, potrestá sa odňatím slobody na jeden
rok až päť rokov.
2.1

Ohrozenie a poškodenie životného prostredia podľa §301 Trestného zákona
Kto z nedbanlivosti vydá životné prostredie do nebezpečenstva vzniku väčšej škody (škody
dosahujúcej sumu najmenej 2 660 eur) tým, že poruší všeobecne záväzné právne predpisy o ochrane
životného prostredia alebo o ochrane prírodných zdrojov vrátane prírodných liečivých zdrojov a
prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd a hospodárení s nimi, potrestá sa odňatím slobody až
na jeden rok. Odňatím slobody až na tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha takýto čin v chránenom
území vrátane ochranného pásma prírodných liečivých zdrojov a prírodných zdrojov minerálnych
stolových vôd. Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha takýto čin
a spôsobí ním značnú škodu (škodu dosahujúcu sumu najmenej 26 600 eur). Odňatím slobody na tri
roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha takýto čin a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví
alebo smrť alebo škodu veľkého rozsahu (škodu dosahujúcu sumu najmenej 133 000 eur).
Kto z nedbanlivosti poruší všeobecne záväzné právne predpisy o ochrane životného prostredia
alebo o ochrane prírodných zdrojov vrátane prírodných liečivých zdrojov a prírodných zdrojov
minerálnych stolových vôd a hospodárení s nimi a tým vydá iného do nebezpečenstva ťažkej ujmy na
zdraví alebo smrti, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky. Odňatím slobody na jeden rok až päť
rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha takýto čin a spôsobí ním značnú škodu (škodu dosahujúcu
sumu najmenej 26 600 eur). Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak
spácha takýto čin a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť alebo škodu veľkého rozsahu (škodu
dosahujúcu sumu najmenej 133 000 eur).
2.2
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Neoprávnené nakladanie s odpadmi podľa §302 Trestného zákona
Kto, čo aj z nedbanlivosti, nakladá s odpadmi v malom rozsahu (v rozsahu prevyšujúcom sumu
266 eur) v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, potrestá sa odňatím slobody až na
dva roky. Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha takýto čin a
vydá životné prostredie do nebezpečenstva vzniku väčšej škody (škody dosahujúcej sumu najmenej
2 660 eur), alebo a vydá takýmto činom iného do nebezpečenstva ťažkej ujmy na zdraví alebo smrti.
Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha takýto čin v značnom
rozsahu (rozsahu dosahujúcom sumu najmenej 26 600 eur). Odňatím slobody na tri roky až osem
rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha takýto čin a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,
alebo ak spácha takýto čin vo veľkom rozsahu (rozsahu dosahujúcom sumu najmenej 133 000 eur).
2.3

Neoprávnené vypúšťanie znečisťujúcich látok podľa §302a Trestného zákona
Kto v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo medzinárodnou zmluvou čo
aj z nedbanlivosti vypustí, alebo napriek tomu, že mu taká povinnosť vyplýva z jeho zamestnania,
povolania, postavenia alebo funkcie, nezabráni vypusteniu ropnej látky, škodlivej kvapalnej látky
alebo inej znečisťujúcej látky z námornej lode alebo námorného rekreačného plavidla, a spôsobí tak
väčšiu škodu (škodu dosahujúcu sumu najmenej 2 660 eur), alebo opakovane, potrestá sa odňatím
slobody na šesť mesiacov až tri roky. Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá,
ak spácha takýto čin závažnejším spôsobom konania, alebo spôsobí ním škodu značného rozsahu
(rozsahu dosahujúcom sumu najmenej 26 600 eur), alebo spácha takýto čin hoci už bol za taký čin v
predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený alebo bol za obdobný čin v
predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch postihnutý. Odňatím slobody na tri roky až osem
rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha takýto čin a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,
alebo škodu veľkého rozsahu (škodu dosahujúcu sumu najmenej 133 000 eur), alebo ako člen
nebezpečného zoskupenia.
2.4

Porušovanie ochrany vôd a ovzdušia podľa §303 Trestného zákona
Kto koná v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu vôd a ovzdušia
a spôsobí zhoršenie kvality povrchových vôd alebo podzemných vôd, alebo ovzdušia tak, že vydá
iného do nebezpečenstva ťažkej ujmy na zdraví alebo smrti, alebo spôsobí nebezpečenstvo vzniku
značnej škody, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky. Odňatím slobody na jeden
rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak takýmto činom spôsobí značnú škodu. Odňatím slobody na
tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha takýto čin a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví
alebo smrť alebo škodu veľkého rozsahu.
2.5

Porušovanie ochrany vôd a ovzdušia podľa §304 Trestného zákona
Kto z nedbanlivosti koná v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu
vôd alebo ovzdušia a spôsobí havarijné zhoršenie kvality povrchových vôd alebo podzemných vôd,
alebo ovzdušia tak, že vydá iného do nebezpečenstva ťažkej ujmy na zdraví alebo smrti, alebo
spôsobí nebezpečenstvo vzniku značnej škody, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.
Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak takýmto činom spôsobí značnú
škodu. Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak takýmto činom spôsobí
ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť alebo škodu veľkého rozsahu.
2.6

Neoprávnená výroba a nakladanie s látkami poškodzujúcimi ozónovú vrstvu podľa
§304a Trestného zákona
Kto, čo aj z nedbanlivosti, v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi vyrobí,
dovezie, vyvezie, uvedie do obehu alebo inak neoprávnene použije látku poškodzujúcu ozónovú
vrstvu, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky. Odňatím slobody na jeden rok až
päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha takýto čin a spôsobí ním značnú škodu. Odňatím slobody
na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha takýto čin a spôsobí ním škodu veľkého
rozsahu.
2.7

Porušovanie ochrany rastlín a živočíchov podľa §305 Trestného zákona
Kto, čo aj z nedbanlivosti, v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu
prírody a krajiny alebo so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu exemplárov
2.8
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reguláciou obchodu s nimi vo väčšom rozsahu poškodí, zničí, vytrhne, vykope alebo nazbiera
chránenú rastlinu alebo poškodí, alebo zničí jej biotop, alebo usmrtí, zraní, chytí alebo premiestni
chráneného živočícha alebo poškodí, alebo zničí jeho biotop a obydlie, alebo poškodí alebo zničí
prírodný biotop, alebo ohrozí chránený živočíšny druh alebo rastlinný druh, potrestá sa odňatím
slobody až na dva roky.
Kto v rozpore so všeobecne záväznými predpismi na ochranu prírody a krajiny alebo so
všeobecne záväznými predpismi na úseku lesného hospodárstva neoprávnene jazdí motorovým
vozidlom, motorovou trojkolkou, motorovou štvorkolkou, motocyklom alebo skútrom na lesnom alebo
poľnohospodárskom pozemku, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.
Kto, čo aj z nedbanlivosti, v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu
prírody a krajiny alebo so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu exemplárov
reguláciou obchodu s nimi vo väčšom rozsahu získa pre seba alebo obstará pre iného chráneného
živočícha alebo chránenú rastlinu, alebo exemplár, alebo drží, pestuje, chová, spracúva, dováža
alebo vyváža chránené rastliny alebo chránené živočíchy, alebo exempláre alebo s nimi obchoduje,
alebo ich inak scudzí, alebo zámerne odníme, falšuje, pozmení alebo inak neoprávnene použije
nezameniteľné označenie chránených živočíchov alebo exemplárov, potrestá sa odňatím slobody na
šesť mesiacov až tri roky.
Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha niektorý z týchto
činov závažnejším spôsobom konania, alebo z osobitného motívu, alebo v značnom rozsahu, alebo
v úmysle získať pre seba alebo iného značný prospech, alebo spácha niektorý z týchto činov hoci bol
za taký čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený alebo bol za obdobný čin v
predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch postihnutý. Odňatím slobody na tri roky až osem
rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha niektorý z týchto činov ako člen nebezpečného zoskupenia,
alebo vo veľkom rozsahu, alebo v úmysle zadovážiť sebe alebo inému prospech veľkého rozsahu.
Porušovanie ochrany stromov a krov podľa §306 Trestného zákona
Kto v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku lesného hospodárstva
alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu prírody a krajiny vo väčšom rozsahu
poškodí alebo zničí strom alebo ker, alebo ich vyrúbe, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.
Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha takýto čin v značnom
rozsahu, alebo ak spácha takýto čin hoci bol za taký čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch
mesiacoch odsúdený alebo bol za obdobný čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch
postihnutý. Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha takýto čin ako
člen nebezpečného zoskupenia alebo vo veľkom rozsahu.
2.9

Šírenie nákazlivej choroby zvierat a rastlín podľa §307 Trestného zákona
Kto, čo aj z nedbanlivosti, spôsobí nebezpečenstvo zavlečenia alebo rozšírenia nákazlivej
choroby domácich alebo hospodársky dôležitých zvierat, potrestá sa odňatím slobody až na jeden
rok. Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha takýto čin
závažnejším spôsobom konania, alebo ak takýmto činom spôsobí väčšiu škodu alebo rozšírenie takej
choroby. Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak takýmto činom spôsobí
značnú škodu.
2.10

Šírenie nákazlivej choroby zvierat a rastlín podľa §308 Trestného zákona
Kto, čo aj z nedbanlivosti, spôsobí nebezpečenstvo zavlečenia alebo rozšírenia nákazlivej
choroby alebo škodcu úžitkových rastlín, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok. Odňatím
slobody na šesť mesiacov až na tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha takýto čin a spôsobí ním
rozšírenie takej choroby alebo škodcu, alebo ak spácha takýto čin závažnejším spôsobom konania.
Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha takýto čin a spôsobí ním
značnú škodu.
2.11

Únik organizmov podľa §309 Trestného zákona
Kto v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi o používaní genetických
technológií spôsobí únik geneticky modifikovaných organizmov z uzavretých priestorov alebo spôsobí
zavedenie geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia, ktoré môžu ohroziť ľudí
alebo životné prostredie, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky. Odňatím slobody na jeden rok
2.12
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až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha takýto čin a spôsobí ním väčšiu škodu, alebo ak spácha
takýto čin z osobitného motívu alebo závažnejším spôsobom konania. Odňatím slobody na štyri roky
až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha takýto čin a spôsobí ním poškodenie životného
prostredia v značnom rozsahu alebo ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť. Odňatím slobody na desať
rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha takýto čin a spôsobí ním ťažkú ujmu na
zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb, alebo ak spácha takýto čin za krízovej situácie.
Pytliactvo podľa §310 Trestného zákona
Kto neoprávnene zasiahne do výkonu práva poľovníctva alebo do výkonu rybárskeho práva
tým, že bez povolenia loví zver alebo ryby alebo loví zver alebo ryby v čase ich ochrany alebo
zakázaným spôsobom, alebo kto ukryje, prechováva, alebo na seba alebo na iného prevedie zver
alebo ryby neoprávnene ulovené alebo nájdené, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky. Odňatím
slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha takýto čin hromadne účinným
alebo zavrhnutiahodným spôsobom, alebo ak spácha takýto čin v malom rozsahu, alebo ako osoba,
ktorá má osobitne uloženú povinnosť chrániť životné prostredie. Odňatím slobody na jeden rok až päť
rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha takýto čin a už bol za taký čin odsúdený, alebo ak spácha
takýto čin vo väčšom rozsahu alebo závažnejším spôsobom konania. Odňatím slobody na tri roky až
osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha takýto čin v značnom rozsahu. Odňatím slobody na štyri
roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha takýto čin vo veľkom rozsahu.
2.13

Týranie zvierat podľa §378 Trestného zákona
Kto týra zviera, hoci bol za obdobný čin v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch postihnutý
alebo za taký čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený, alebo kto týra zviera
zvlášť krutým a surovým spôsobom, alebo kto utýra zviera, potrestá sa odňatím slobody až na dva
roky. Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha takýto čin na
viacerých zvieratách, alebo verejne alebo na mieste prístupnom verejnosti, alebo na zvierati osobitne
chránenom zákonom, alebo ak spácha takýto čin závažnejším spôsobom konania.
2.14

Zanedbanie starostlivosti o zvieratá podľa §378a Trestného zákona
Kto z nedbanlivosti spôsobí smrť alebo trvalé následky na zdraví viacerých zvierat, ktoré vlastní
alebo o ktoré je povinný sa starať tým, že zanedbá potrebnú starostlivosť o tieto zvieratá, potrestá sa
odňatím slobody až na dva roky.
2.15

PROBLÉMOVÉ OBLASTI A NÁVRHY DE LEGE FERENDA
Takmer všetky ustanovenia skutkových podstát trestných činov proti životnému prostrediu,
upravené v Trestnom zákone, majú blanketový charakter a odkazujú na iné všeobecne záväzné
právne predpisy. Roztrieštenosť právnej úpravy a množstvo blanketových právnych noriem tak do
značnej miery sťažuje ich odhaľovanie a vyšetrovanie.3 K danej skutočnosti prispievajú aj
interpretačné a aplikačné ťažkosti súvisiace s výkladom jednotlivých pojmov a nedostatočná znalosť
predmetnej problematiky zo strany orgánov činných v trestnom konaní. V tejto oblasti by bolo určite
potrebné zefektívniť prácu orgánov činných v trestnom konaní, zvýšiť požiadavky na kvalitu,
vzdelanostnú úroveň a poznatky príslušných osôb.
Nedostatočné právne vedomie o ochrane a dôležitosti ochrany životného prostredia,
nedostatočné morálne odsúdenie a ľahostajnosť verejnosti k ochrane jednotlivých zložiek životného
prostredia do značnej miery ovplyvňuje množstvo protiprávnych konaní voči životnému prostrediu.
Trestné činy proti životnému prostrediu majú aj z uvedených dôvodov v priebehu rokov stúpajúcu
tendenciu4, typická je pre nich aj vysoká miera latencie. Pre možnú úspešnosť boja s týmto druhom
protiprávnych konaní by bolo preto potrebné zabezpečiť aj vyššiu mieru informovanosti verejnosti o
dôležitosti ochrany jednotlivých zložiek životného prostredia, zvyšovanie právneho a morálneho
povedomia každého jednotlivca, a to predovšetkým prostredníctvom médií, vzdelávacích programov
a vzdelávacích inštitúcií.
3

BURDA, R., ČENTÉŠ, J., KOLESÁR, J., ZÁHORA, J. a kol.: Trestný zákon. Osobitná časť.
Komentár - II. diel. Praha: C.H.Beck, 2011. 1568 s. ISBN 978-80-7400-394-3.
4 bližšie pozri: Štatistiky kriminality v SR. www.minv.sk, Štatistické ročenky o činnosti prokuratúry
Slovenskej republiky. www.genpro.gov.sk
3
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Páchateľmi trestných činov proti životnému prostrediu sú nielen osoby fyzické, ale častokrát aj
osoby právnické. Právnické osoby sú považované za najväčších znečisťovateľov životného
prostredia. Podľa zákona č. 91/2016 Z.z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov však môže byť právnická osoba trestne
zodpovedná len za spáchanie niektorých trestných činov proti životnému prostrediu, konkrétne len za
ohrozenie a poškodenie životného prostredia podľa §300 a §301, neoprávnené nakladanie s odpadmi
podľa §302, neoprávnené vypúšťanie znečisťujúcich látok podľa §302a, porušovanie ochrany vôd a
ovzdušia podľa §303 a §304, porušovanie ochrany rastlín a živočíchov podľa §305 a porušovanie
ochrany stromov a krov podľa §306 Trestného zákona. V tomto zmysle možno hovoriť o nedostatku
právnej úpravy a potrebe rozšírenia trestnej zodpovednosti právnických osôb aj o ďalšie trestné činy
proti životnému prostrediu.
Čo sa týka trestnoprávnej represie, trestné sankcie pri väčšine trestných činov proti životnému
prostrediu, vzhľadom na dôležitosť a význam chráneného záujmu, nemožno považovať za
postačujúce. Výšky trestných sadzieb trestov odňatia slobody, ktoré je možné ukladať za
environmentálne trestné činy sú, v porovnaní s výškami trestných sadzieb trestov odňatia slobody,
ktoré je možné ukladať za protiprávne konania ohrozujúce alebo porušujúce ďalšie významné
spoločenské záujmy, relatívne dosť nízke. V budúcnosti bude zrejme potrebné v tomto zmysle
pristúpiť k zmene právnej úpravy.
Existujú aj prípady, kedy zákonodarca pred trestnoprávnym postihom páchateľov
environmentálnych trestných činov uprednostní zamedzenie alebo napravenie následku trestného
činu pred samotným vyvodením trestnej zodpovednosti a umožní zánik trestnosti. V závislosti od
vývinového štádia trestného činu existuje možnosť zániku trestnosti prípravy na zločin (nakoľko
príprava je trestná len pri zločine - úmyselnom trestnom čine, za ktorý Trestný zákon v osobitnej časti
ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou päť rokov), možnosť
zániku trestnosti pokusu úmyselného trestného činu a možnosť zániku trestnosti už dokonaného
trestného činu. Trestnosť prípravy na zločin podľa ustanovení Trestného zákona zaniká, ak páchateľ
dobrovoľne upustil od ďalšieho konania smerujúceho k spáchaniu zločinu a odstránil nebezpečenstvo,
ktoré vzniklo záujmu chránenému Trestným zákonom z podniknutej prípravy, alebo urobil o príprave
na zločin oznámenie orgánu činnému v trestnom konaní alebo Policajnému zboru v čase, keď
nebezpečenstvo, ktoré vzniklo záujmu chránenému Trestným zákonom z podniknutej prípravy, sa
mohlo ešte odstrániť. Trestnosť pokusu úmyselného trestného činu podľa ustanovení Trestného
zákona zaniká, ak páchateľ dobrovoľne upustil od ďalšieho konania smerujúceho k spáchaniu tohto
trestného činu a odstránil nebezpečenstvo, ktoré vzniklo záujmu chránenému Trestným zákonom z
podniknutého pokusu, alebo urobil o tomto pokuse oznámenie orgánu činnému v trestnom konaní
alebo Policajnému zboru v čase, keď nebezpečenstvo, ktoré vzniklo záujmu chránenému Trestným
zákonom z podniknutého pokusu, sa mohlo ešte odstrániť. Vojak môže toto oznámenie urobiť aj
svojmu nadriadenému alebo služobnému orgánu a osoba vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo
výkone väzby aj príslušníkovi Zboru väzenskej a justičnej stráže. V taxatívne vymedzených prípadoch,
prostredníctvom inštitútu účinnej ľútosti, môže zaniknúť aj trestnosť už dokonaného trestného činu.
Trestnosť dokonaného trestného činu ohrozenia a poškodenia životného prostredia podľa §300 a
§301 Trestného zákona zaniká, ak páchateľ dobrovoľne škodlivý následok trestného činu zamedzil
alebo napravil, alebo ak urobil o trestnom čine oznámenie v čase, keď sa škodlivému následku
trestného činu mohlo ešte zabrániť; oznámenie treba urobiť orgánu činnému v trestnom konaní alebo
Policajnému zboru, vojak môže toto oznámenie urobiť aj svojmu nadriadenému alebo služobnému
orgánu a osoba vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo výkone väzby aj príslušníkovi Zboru
väzenskej a justičnej stráže. Aj napriek tomu, že prostredníctvom inštitútu účinnej ľútosti môže po
splnení predpísaných podmienok, čo sa týka environmentálnych trestných činov, dôjsť k zániku
trestnosti iba trestného činu ohrozenia a poškodenia životného prostredia podľa §300 a §301
Trestného zákona, vzhľadom na dôležitosť a význam spoločenského záujmu, ktorý jeho ustanovenia
chránia, by bolo zrejme potrebné zvážiť existenciu možnosti zániku jeho trestnosti. Podľa Zákona o
trestnej zodpovednosti právnických osôb, trestná zodpovednosť právnickej osoby zaniká, ak zaniká
trestnosť činu podľa ustanovení Trestného zákona o účinnej ľútosti fyzickej osoby, ktorá ako
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu, alebo ten, kto vykonával kontrolnú činnosť alebo
dohľad v rámci právnickej osoby, alebo iná osoba, ktorá bola oprávnená zastupovať právnickú osobu
alebo za ňu rozhodovať konala v prospech právnickej osoby, v jej mene, v rámci jej činnosti alebo jej
prostredníctvom, právnická osoba dobrovoľne upustila od ďalšieho konania smerujúceho k spáchaniu
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trestného činu a škodlivý následok trestného činu zamedzila alebo napravila, alebo právnická osoba
dobrovoľne upustila od ďalšieho konania smerujúceho k spáchaniu trestného činu a urobila o ňom
oznámenie orgánu činnému v trestnom konaní alebo Policajnému zboru v čase, keď sa škodlivému
následku trestného činu mohlo ešte zabrániť alebo nebezpečenstvo hroziace z trestného činu
odstrániť.
Aj neoznámenie a neprekazenie trestného činu môže byť trestným činom. Podľa §340
Trestného zákona, kto sa hodnoverným spôsobom dozvie, že iný spáchal zločin, na ktorý Trestný
zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou najmenej desať rokov a taký zločin
neoznámi bez odkladu orgánu činnému v trestnom konaní alebo Policajnému zboru, alebo namiesto
toho, ak ide o vojaka, svojmu nadriadenému alebo služobnému orgánu, a ak ide o osobu vo výkone
trestu odňatia slobody alebo vo výkone väzby príslušníkovi Zboru väzenskej a justičnej stráže,
potrestá sa odňatím slobody až na tri roky. Čin nie je trestný, len ak nemohol oznámenie urobiť bez
toho, že by seba alebo blízku osobu uviedol do nebezpečenstva smrti, ublíženia na zdraví, inej
závažnej ujmy alebo trestného stíhania, alebo ak by oznámením trestného činu porušil spovedné
tajomstvo alebo tajomstvo informácie, ktorá mu bola zverená ústne alebo písomne pod podmienkou
mlčanlivosti ako osobe poverenej pastoračnou činnosťou, alebo zákonom uznanú povinnosť
mlčanlivosti. Kto sa hodnoverným spôsobom dozvie, že iný pripravuje alebo pácha zločin, na ktorý
Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej desať
rokov a spáchanie alebo dokončenie takého zločinu neprekazí osobne alebo prostredníctvom inej
spôsobilej osoby, alebo príslušného orgánu, potrestá sa, podľa §341 Trestného zákona, odňatím
slobody až na tri roky. Čin nie je trestný, len ak nemohol zločin prekaziť bez značných ťažkostí alebo
bez toho, že by seba alebo blízku osobu uviedol do nebezpečenstva smrti, ťažkej ujmy na zdraví, inej
závažnej ujmy alebo trestného stíhania. Uvedená povinnosť sa nevzťahuje na osobu, ak by jej
splnením porušila spovedné tajomstvo. Prekaziť zločin možno aj jeho včasným oznámením orgánu
činnému v trestnom konaní alebo Policajnému zboru; vojak môže namiesto toho urobiť oznámenie
nadriadenému alebo služobnému orgánu a osoba vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo výkone
väzby príslušníkovi Zboru väzenskej a justičnej stráže. Uvedené ustanovenia o neprekazení a
neoznámení trestného činu je však možné, vzhľadom na nízke trestné sadzby trestov odňatia
slobody, aplikovať iba pri niektorých environmentálnych trestných činoch, konkrétne len pri
najzávažnejších kvalifikovaných skutkových podstatách trestného činu ohrozenia a poškodenia
životného prostredia podľa §300 ods.6, trestného činu úniku organizmov podľa §309 ods.3 a ods.4 a
trestného činu pytliactva podľa §310 ods.5 Trestného zákona.
ZÁVER
Udržanie kvalitného životného prostredia je dôležitým spoločenským záujmom, nakoľko
priaznivé životné prostredie je jedným zo základných predpokladov existencie života na Zemi. Právo
na priaznivé životné prostredie patrí medzi základné ľudské práva. Na zabezpečenie tohto práva a na
zabezpečenie účinnej starostlivosti o životné prostredie ustanovujú právne predpisy presne
vymedzené povinnosti, ktorých plnenie by malo byť vynútiteľné a neplnenie sankcionovateľné. S
neustálym zhoršovaním stavu životného prostredia rastie aj potreba jeho zvýšenej ochrany. V
dôsledku neustáleho zvyšovania počtu protiprávnych konaní ohrozujúcich alebo porušujúcich
jednotlivé zložky životného prostredia rastie aj potreba ich postihovania účinnejšími prostriedkami,
ktoré by efektívne plnili nielen funkciu represívnu, ale aj funkciu preventívnu. Trestnoprávne sankcie
sú schopné účinnejšie odrádzať subjekty od protiprávneho konania, než prostriedky ostatných
právnych odvetví, dokonca aj administratívnoprávne sankcie sa ukazujú byť v tomto zmysle
nepostačujúce. Aj keď sú možnosti využitia trestnoprávnej zodpovednosti pri ochrane životného
prostredia v súčasnosti pomerne široké, vykazujú mnohé nedostatky, ktorých eliminácia by mohla a
mala mať mimoriadne pozitívny vplyv na kvalitu životného prostredia.
4
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VÝZNAM ÚSTAVNĚPRÁVNÍ OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ
Anna Lajčíková
Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta
Abstrakt: Cílem územního plánování je dle § 18 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), koordinovat veřejné a soukromé zájmy v území a snažit se
dosáhnout jejich obecně prospěšného souladu. Nástroje územního plánování tak koordinují veřejné
zájmy, přičemž za jeden z nejdůležitějších je pokládána ochrana životního prostředí, se zájmy
soukromými, typicky právem vlastnickým. V rámci územního plánování dochází k ochraně
jednotlivých zájmů, ale zároveň k jejich omezování. Omezení vlastnického práva ve prospěch ochrany
životního prostředí má svůj ústavní základ v čl. 11 odst. 3 Listiny základních práv a svobod, samotná
ochrana životního prostředí je zakotvena v preambuli a čl. 7 Ústavy a čl. 35 Listiny základních práv a
svobod. Význam této úpravy spočívá právě v tom, že zájem na ochraně životního prostředí může být
poměřován se zájmem na ochranu vlastnictví. Poměřování se uskutečňuje za pomoci zásady
proporcionality, které se příspěvek dále věnuje. Její porušení vede k nesouladu s cílem územního
plánování a tedy nezákonnosti. Obsahem příspěvku budou i instituty územního plánování v českém
právním řádu, které mají usnadnit dosažení rovnováhy mezi zájmy v území.
Klíčová slova: Územní plánování, princip proporcionality, ochrana životního prostředí.
Abstract: The aim of the town planning is according to § 18 of the Law No 183/2006, building act, to
coordinate public and private interests in the territory and try to achieve their generally beneficial
harmony. Spatial planning tools coordinate public interests, while one of the most important is
environmental protection, with private interests as the right of property. Within town planning is coming
to protection of the interests but also to their reduction. Restriction on property right in favour of
environmental protection has its constitutional basis in Art. 11/3 of the Charter of Fundamental Rights
and Freedoms, environmental protection itself is embedded in the preamble and Art. 7 of the
Constitution and Art. 35 of the Charter. The significance of regulation consists therein, that the interest
in environmental protection can be balanced with the interest in protection of property. Balancing is
realized with the help of the principle of proportionality. Infringement of the principle leads to
discordance with the town planning aim and thus to unlawfulness. The paper will deal also with the
town planning institutes, that shall simplify the achievement of a balance between the interests.
Key words: Town planning, principle of proportionality, environmental protection.
ÚVOD
Tématem příspěvku je význam ústavněprávní ochrany životního prostředí v územním
plánování. Cílem příspěvku je odpovědět na otázku, jaký význam má ústavní zakotvení práva na
ochranu životního prostředí, pokud jde o procesy územního plánování. Příspěvek se zabývá českou
právní úpravou, konkrétně zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), v platném znění (dále jen „stavební zákon“). Zdrojem pro sepsání tohoto příspěvku
je také judikatura českých správních soudů, zejména Nejvyššího správního soudu (dále jen „NSS“).
Článek má odpovědět na dvě hlavní výzkumné otázky. První z nich zní, zda je pro případ územního
plánování nezbytné ústavní zakotvení práva na ochranu životního prostředí. Druhá se věnuju tomu,
jaké instituty územního plánování lze využít k tomu, aby mohla být v rámci vyvažování zájmů
poskytnuta ochrana právu na příznivé životní prostředí.
Tento příspěvek vznikl na základě částečné finanční podpory Interní grantové agentury (IGA)
UP v Olomouci, číslo projektu IGA_PF_2017_004, s názvem Úprava vztahů v území.
1

ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A JEHO CÍLE
Územní plánování je dlouhodobou, komplexní a soustavnou činností, která určuje budoucí
způsob využití území. Území je přitom nutné pokládat za nejdůležitější složku životního prostředí,
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v jeho rámci se totiž uskutečňují i zbylé složky životního prostředí. Je nezbytné k veškeré lidské
činnosti.1 Vzhledem k důležitosti této složky je nutné také takto přistupovat k její ochraně. Různými
způsoby využití území může docházet také k různé míře jeho poškození. Přitom je nutné upozornit
na to, že některé způsoby využití území neumožňují navrácení v předchozí stav. I z těchto důvodů
přistupují zákonodárci k zakotvení institutu územního plánování do svých právních řádů. V České
republice jde o úpravu obsaženou v části třetí stavebního zákona.
Územní plánování se snaží dosáhnout za pomoci svých nástrojů určitých cílů, které jsou
vytyčeny v § 18 stavebního zákona. Územní plánování má vytvářet předpoklady pro udržitelný rozvoj
území. Ten je definován jako vyvážený vztah podmínek pro příznivé životní prostředí, pro
hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území, který uspokojuje potřeby současné
generace a zároveň neohrožuje podmínky života generací budoucích. Územní plánování se snaží
dosáhnout souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území, který je pro něj obecně
prospěšný. Je proto nutné koordinovat veřejné i soukromé záměry změn v území, výstavbu i jiné
činnosti a konkretizovat ochranu veřejných zájmů. Existuje totiž nespočet možných způsobů, jak
území využít, na druhou stranu je území pouze jedno. Jednotlivé možnosti jeho využití si přitom často
vzájemně odporují. A je to právě některý z nástrojů územního plánování, který určí, jaké má být využití
části řešeného území. Územní plánování musí při této volbě vyvažovat mezi jednotlivými možnými
zájmy na využití území. Přitom mohou být mezi sebou vyvažovány zájmy soukromé, veřejné, i zájem
soukromý se zájmem veřejným. Některé ze zájmů musí být vždy v konkrétním případě potlačeny ve
prospěch zájmu jiného, který je takto ochráněn. Neexistuje žádná hierarchizace jednotlivých zájmů, a
podle našeho názoru žádná taková ani existovat nemůže. Z toho vyplývá, že jednotlivé střety zájmů
v území je nutno vždy posuzovat individuálně. Nelze dopředu říct, že určitý zájem má mít vždy
přednost.
ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A OMEZENÍ PRÁV
V dalším výkladu se budu věnovat pouze územnímu plánu, který je nástrojem územního
plánování na úrovni obcí. Územní plán je vydáván ve formě opatření obecné povahy podle části šesté
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Územní plán stanovuje, jakým
způsobem má být konkrétní část území obce využita. Funkční, ale i prostorové využití celého území
obce je tedy stanoveno územním plánem, který je pro všechny závazný. Vlastník pozemku je pak
v budoucím možném způsobu jeho využití limitován regulativy, která jsou pro něj stanoveny
v územním plánu. Územní plán tedy může být prostředkem pro omezení soukromých práv. Typicky
půjde o právo vlastnické, které je zaručeno v čl. 11 Listiny základních práv a svobod. Jde o právo
relativní, to znamená, že zákonem omezitelné ve prospěch určitých legitimních cílů. Těmito cíli je
nutno rozumět lidské zdraví, přírodu a životní prostředí. Za tuto formu omezení nenáleží nikomu
náhrada. Omezení vlastnického práva ve smyslu čl. 11 odst. 3 Listiny základních práv a svobod je
vlastník povinen strpět bez dalšího. Jde o výraz sociální funkce vlastnictví neboli odpovědnosti
vlastníka vůči společnosti jako celku, která se projevuje v dikci „vlastnictví zavazuje“.2 Při územním
plánování dochází nejčastěji právě k tomuto typu omezení. Vlastníkovi zůstává zachováno jeho
vlastnické právo, ale je povinen ho vykonávat v rámci mantinelů stanovených územním plánem. Proto
jde spíše o nepřímý zásah do vlastnického práva.3 Na tomto místě bychom chtěli doplnit, že půjde o
zásah do vlastnictví v každém případě, protože vždy jde o určité omezení jiného možného využití
pozemku. I když se tedy může zdát, že určením pozemku k zastavění obytnými domy je pro vlastníka
prospěšné, tak i přesto jde o omezení, protože na svém pozemku už např. nebude moci vybudovat
zemědělský areál. Na druhou stranu je však také nutno dodat, že bez existence územního plánu je
vlastník pozemku taktéž limitován. Pokud nemá obec platný územní plán, uplatní se § 188a ve spojení
s § 18 odst. 5 stavebního zákona, podle kterých je možnost nové výstavby v takových obcích
podstatně omezena.
Pokud je vlastnické právo územním plánem omezeno, nemusí se vždy jednat o omezení ve
smyslu čl. 11 odst. 3 Listiny základních práv a svobod. Druhým případem omezení vlastnického práva
je nucené omezení či vyvlastnění ve smyslu čl. 11 odst. 4 Listiny základních práv a svobod. Nucené
3

DIENSTBIER, F. Územní plánování. In: SLÁDEČEK, V. a kol. Správní právo – zvláštní část (vybrané
kapitoly), s. 197.
2 ŠIMÁČKOVÁ, K. In: WAGNEROVÁ, E. (ed). Listina základních práv a svobod. Komentář, s. 310.
3 Usnesení rozšířeného senátu NSS ze dne 21. července 2009, č. j. 1 Ao 1/2009 – 120, bod 47.
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omezení vlastnického práva se od vyvlastnění liší v tom, že vlastnické právo zůstává zachováno
vlastníkovi, ale je zasaženo do jeho svrchovanosti.4 V obou případech musí být pro možnost takového
omezení splněny následující základní podmínky – je činěno na základě zákona, ve veřejném zájmu
a za náhradu. Pokud by omezení dané územním plánem přesahovalo míru, kterou je vlastník bez
větších obtíží a bez významnějšího dotčení podstaty jeho vlastnického práva schopen snášet, jde o
omezení vlastnického práva v tomto smyslu a je nutné za něj vlastníkovi poskytnout náhradu. 5
VYVAŽOVÁNÍ ZÁJMŮ
Výše je řečeno, že územní plán může omezit soukromá či veřejná práva a zájmy. Mezi ty
ústavně zakotvené patří například ochrana vlastnického práva podle čl. 11, ochrana práva na
podnikání podle čl. 26, zájem na ochraně životního prostředí podle čl. 35, či právo na ochranu zdraví
podle čl. 31 Listiny základních práv a svobod. Nesmíme opomenout také právo na samosprávu obce
zakotvené v čl. 8 Ústavy. V případě střetu více ústavně chráněných práv či zájmů, je možné a nutné
mezi nimi vyvažovat a konkrétní z nich potom upřednostnit. Vzhledem k tomu, že jedním ze
jmenovaných zájmů je také ochrana životního prostředí, je možné ji v rámci územního plánování
vyvažovat s jinými ústavou zaručenými právy a zájmy. Právě v tomto podle našeho názoru tkví
význam ústavního zakotvení ochrany životního prostředí v procesech územního plánování. Kdyby
totiž nebyl tento zájem chráněn ústavou, nemohl by vstoupit do vyvažování vedle ostatních práv. Při
zakotvení v předpisech nižší právní síly by totiž muselo být ve všech případech upřednostněno právo
zakotvené na úrovni ústavní.
Přitom aby byl zásah do jiných práv ospravedlnitelný, je nutné, aby řešení zvolené územním
plánem odpovídalo požadavkům proporcionality. Test proporcionality je využíván také Ústavním
soudem v případech, kdy dochází ke kolizi dvou ústavně zaručených práv či hodnot a je nutno zjistit,
které z nich má být v daném konkrétním případě upřednostněno. Ústavní soud ve své četné judikatuře
dovodil, že test proporcionality se skládá ze tří na sebe navazujících kritérií. Jde o kritérium vhodnosti,
potřebnosti a závažnosti.6 V případě územního plánování vždy dochází ke kolizi různých zájmů, jak
již bylo v příspěvku vícekrát uvedeno. Úkolem testu proporcionality je zjistit, zda je regulace stanovená
územním plánem přiměřená ve vztahu k jiným právům a zájmům. Konkrétněji musí územní plán
vyvažovat například právě mezi zájmem na ochraně životního prostředí a vlastnickým právem majitele
pozemku, který chce, aby s pozemkem byly spojeny co možná největší ekonomické výhody.
V případě soudního přezkumu zákonnosti územního plánu vyvinuly správní soudy algoritmus
přezkumu územních plánů, který se činí v pěti na sebe navazujících krocích.7 V současnosti je soud
vázán návrhem žalobce a přezkum se proto omezuje jen na ty kroky algoritmu, které jsou uvedeny
v soudním návrhu. Nicméně i dnes má podle nás své místo zejména jako „návod“ pro navrhovatele,
kteří chtějí územní plán napadnout. V prvním kroku se zkoumá, zda měl správní orgán vůbec
pravomoc k vydání daného opatření obecné povahy. Na něj pak navazuje otázka, zda se správní
orgán pohyboval v mezích své působnosti, když vydal napadený akt. Tyto dvě kritéria bývají v případě
územních plánů většinou splněna. Třetím bodem algoritmu je přezkum procesního postupu při
vydávání opatření obecné povahy. Proces pořizování územního plánu je obsahem § 44 a násl.
stavebního zákona. Dále je zkoumán soulad opatření obecné povahy s hmotným právem. Tento bod
už může být důležitý i z hlediska ochrany životního prostředí. Kromě nesouladu s požadavky ochrany
životního prostředí podle složkových právních předpisů je jednou z často namítaných vad také
nesoulad s § 55 odst. 4 stavebního zákona.8 Ten řeší vymezení nových zastavitelných ploch, které
může být v rozporu s ochranou životního prostředí. Konečně posledním krokem algoritmu je přezkum
proporcionality územního plánu,9 kterému se budu věnovat podrobněji.
Princip proporcionality jakožto krok algoritmu přezkumu územního plánu se skládá z těchto
požadavků: veškerá omezení vlastnických a jiných věcných práv z něho vyplývající mají ústavně
legitimní a o zákonné cíle opřené důvody a jsou činěna jen v nezbytně nutné míře a nejšetrnějším ze
způsobů vedoucích ještě rozumně k zamýšlenému cíli, nediskriminačním způsobem a s vyloučením
4

KLÍMA, K. a kol. Komentář k Ústavě a Listině, s. 1048.
Usnesení rozšířeného senátu NSS ze dne 21. července 2009, č. j. 1 Ao 1/2009 – 120, bod 47.
6 Např. nález Ústavního soudu ze dne 17. 2. 1999, sp. zn. Pl. ÚS 16/98.
7 Rozsudek NSS ze dne 27. září 2005, č.j. 1 Ao 1/2005 – 98.
8 JANDEROVÁ, J. Územní plány a správní soudy, s. 318.
9 Rozsudek NSS ze dne 27. září 2005, č.j. 1 Ao 1/2005 – 98.
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libovůle.10 Pokud jsou všechny z uvedených kritérií splněna, je územní plán proporcionální. Pokud jde
o legitimní cíl omezení, ten lze spatřovat v § 18 stavebního zákona. V případě ostatních požadavků
nelze už z povahy věci předem určit, zda bude konkrétní zásah podmínky proporcionality splňovat či
nikoli. Proto jde vždy o individuální soudní přezkum, který se však musí pohybovat v rámci mantinelů
vytyčených výše. Dokonce si lze představit situace, kdy naprosto stejné omezení vlastnického práva
bude v jednom případě proporcionální a ve druhém již ne. K takové situace může samozřejmě
docházet, pokud jde o hodnocení územního plánu dvou různých obcí. Zde je nutno brát ohledy
například i na historii obce, velikost dané obce a podobně. Různě může být dokonce vnímáno stejné
omezení na území jedné obce.11 V těchto případech hrají velikou roli i pouhé maličkosti a je pak na
soudu, k jakému řešení se přikloní.
Zároveň je nutné pamatovat na to, že uspořádání území v obci – tedy věcné řešení zvolené
územním plánem – je součástí ústavně zakotveného práva obce na samosprávu. 12 Právě toto
oprávnění obce lze přitom považovat za jedno z nejdůležitějších, proto i případné zásahy soudní moci
do něj by měly být činěny jen v nezbytných případech a velmi restriktivně.
INSTITUTY VYROVNÁVAJÍCÍ ZÁJMY
Není vždy jednoduchým úkolem zvolit v územním plánu takové řešení, které by odpovídalo
veškerým kritériím testu proporcionality uvedeným výše. Při tvorbě územního plánu jsou proto jeho
pořizovateli stavebním zákonem dány k dispozici určité nástroje, které mu mohou usnadnit dosažení
proporcionality územního plánu. Máme za to, že v českém právním řádu lze v tomto smyslu uvažovat
o následujících institutech: regulační plán, územní studie, dohoda o parcelaci, etapizace a předkupní
právo. V jistém smyslu by sem šla zařadit i náhrada za změnu v území, jenže ta není poskytována
v procesu tvorby územního plánu.13 Nelze s ní proto počítat ani v případném soudním přezkumu
územního plánu, ale i přesto jde jistě o institut, které může přispět k vyvážení protichůdných zájmů.
Nyní se pokusím jednotlivé instituty stručně přiblížit, zejména pokud jde o jejich funkci vyvažovací.
5

Regulační plán
Regulační plán je nejnižším stupněm územně plánovací dokumentace. Jako takový navazuje
na zásady územního rozvoje a na územní plán. Regulační plán podle § 61 stavebního zákona
stanovuje podrobné podmínky pro využití jednotlivých pozemků, pro umístění a prostorové
uspořádání staveb, pro ochranu hodnot a charakteru území a pro vytváření příznivého životního
prostředí. Regulační plán zpodrobňuje regulaci stanovenou pro dané území územním plánem. Na
rozdíl od něj však pracuje s jednotlivými pozemky. Regulační plán může být pořizován zcela
autonomně, anebo může být jeho pořízení uloženo jako podmínka pro rozhodování v území přímo
územním plánem. V druhém případě jej lze považovat za institut pro vyvažování zájmů v území.
V takovém případě obsahuje územní plán také zadání tohoto regulačního plánu. 14 Musíme rozlišovat
mezi regulačním plánem na žádost a z podnětu, protože v obou případech se bude postup jejich
vzniku zejména v prvních fázích lišit. Nejprve se budu věnovat regulačnímu plánu z podnětu. O jeho
pořízení musí nejprve rozhodnout zastupitelstvo obce. Vzhledem k tomu, že zadání již existuje,
zpracovává pořizovatel ihned poté návrh regulačního plánu, o kterém se koná společné jednání
s dotčenými orgány. Návrh se doručí veřejnou vyhláškou, kdy je každý oprávněn k němu uplatnit své
připomínky. Následuje veřejné projednání, přičemž do sedmi dnů od jeho konání může každý uplatnit
své připomínky, osoby, které zákon jmenuje jako účastníky územního řízení námitky, a dotčené
orgány svá stanoviska. Pořizovatel vypracuje návrhy rozhodnutí o námitkách a vypořádání
připomínek, které rozešle dotčeným orgánům k uplatnění stanovisek. Nedojde-li k podstatným
změnám návrhu, je pořizovatelem posuzován jeho soulad ve smyslu § 68 odst. 4 stavebního zákona.
Následně je návrh předán zastupitelstvu obce ke schválení. Pokud není regulační plán vydán
v přiměřené lhůtě stanovené v územním plánu, tato podmínka pro rozhodování v území zaniká.
5.1.

Usnesení rozšířeného senátu NSS ze dne 21. července 2009, č. j. 1 Ao 1/2009 – 120, bod 47.
Rozsudek NSS ze dne 12. ledna 2012, č.j. 4 Ao 6/2011–91.
12 Rozsudek NSS ze dne ze dne 2. února 2011, č.j. 6 Ao 6/2010 – 103, bod 114.
13 Usnesení rozšířeného senátu NSS ze dne 21. července 2009, č.j. 1 Ao 1/2009 – 120, bod 52.
14 Bod I odst. 2 písm. d) přílohy č. 7 k vyhlášce Ministerstva pro místní rozvoj č. 500/2006 Sb., o
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti.
10
11

414

V případě regulačního plánu na žádost je žadatel povinen sám zajistit stanoviska dotčených orgánů
a v souladu s nimi pak vypracovat návrh regulačního plánu. Hotový návrh regulačního plánu, který
vychází ze zadání obsaženého v územním plánu, předává pořizovateli, který posuzuje jeho soulad se
stanovisky a případně zajistí řešení rozporů. Ihned poté následuje veřejné projednání regulačního
plánu. Od tohoto okamžiku už se postupuje v zásadě stejně jako v předchozím případě. Podmínka
vydání regulačního plánu na žádost odpadá, pokud nedojde k jeho vydání do 1 roku od podání
žádosti. Vidíme, že zde rozhoduje zastupitelstvo až v úplně konečné fázi, jinak je téměř vše v rukou
žadatele. Obojí postup samozřejmě v některých ohledech připomíná proces tvorby územního plánu.
I zde jsou do procesu zapojeny dotčené orgány a zejména pak obyvatelé či dotčení vlastníci
nemovitostí v řešeném území. Takový postup můžeme hodnotit jako souladný s čl. 7 Úmluvy o
přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech
životního prostředí (Aarhuská úmluva), který se týká účasti veřejnosti při přípravě plánů a programů,
které se týkají životního prostředí.
Nyní se budu věnovat možnosti využití tohoto nástroje při vyvažování jednotlivých proti sobě
stojících zájmů. Jak je uvedeno v předchozím odstavci, jsou do procesu pořizování regulačního plánu
zapojeny také dotčené orgány. Vzhledem k tomu, že v rámci procesu pořizování regulačního plánu
není prováděno posuzování vlivů na životní prostředí, není tímto dotčeným orgánem orgán na úseku
ochrany životního prostředí. Na druhou stranu se procesu účastní celá řada dotčených orgánů
povinných hájit jednotlivé složky životního prostředí. Jedná se například o dotčený orgán ochrany vod,
přírody a krajiny, zemědělského půdního fondu atp. Tyto orgány vydávají k ochraně složek životního
prostředí stanoviska, ve kterých je reprezentován odborný názor příslušného orgánu na regulačním
plánem navržené řešení. Stanoviska jsou pro regulační plán závazným podkladem a musí být
pořizovatelem respektována.15 Máme tedy za to, že v rámci procesu pořizování regulačního plánu je
prostor k zajištění ochrany životního prostředí. Na druhou stranu může vyvstávat otázka, zda tato
ochrana nemohla být poskytnuta již v rámci tvorby územního plánu. Na tuto otázku lze odpovědět
kladně, nicméně jak je uvedeno již v úvodu této podkapitoly, regulační plán je dokumentace mnohem
podrobnější než územní plán. Ochrana složek životního prostředí se proto může v tomto případě také
vykonávat v mnohem větších podrobnostech. V regulačním plánu jsou konkretizovány podmínky pro
zachování příznivého životního prostředí. Z tohoto důvodu si myslíme, že pokud je pro určitou část
území vyžadováno pořízení regulačního plánu, může se jednat o nástroj umožňující vyvažovat lépe
mezi jednotlivými zájmy, a to zejména kvůli podrobnosti požadované regulace.
Územní studie
Územní studie je vedle územně analytických podkladů jedním z územně plánovacích
podkladů. Jejím úkolem je ověřovat podmínky a možnosti změn v území. Územní studie by se měla
zaměřovat na konkrétní problémy v území anebo na rozvoj funkčních systémů v území. Funkčními
systémy přitom rozumíme zejména veřejnou infrastrukturu a územní systémy ekologické stability.
Svou podrobností odpovídá regulačnímu plánu. Rozlišujeme tři možnosti pro pořízení územní studie
– z vlastního podnětu pořizovatele, z jiného podnětu, anebo je-li to uloženo územním plánem. Pro
případ tohoto příspěvku nás bude zajímat třetí alternativa. Výroková část územního plánu pak musí
obsahovat přesné vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o území podmíněno zpracováním
územní studie, stanovení podmínek a přiměřené lhůty pro její pořízení. Pokud není územní studie
vypracována v této lhůtě, podmínka pořízení územní studie odpadá. Přiměřenost lhůty je velmi
individuální záležitostí. Správní soudy judikují, že by tato lhůta neměla překročit čtyři roky. Takto lhůta
koresponduje také se lhůtou pro vyhodnocení uplatňování územního plánu.16 Výjimečně a
v odůvodněných případech však soudy respektují i lhůty delší než čtyři roky. Z důvodu jedinečných
okolností území, rozsáhlosti ploch a celkového počtu územních studií, které mají být podle územního
plánu pořízeny, byla shledána jako zákonná také lhůta šesti let. 17 Na rozdíl od regulačního plánu
neobsahuje v tomto případě územní plán zadání územní studie. Územní studie je institutem, který
není v rukou zastupitelstva, ale pořizovatele, tedy příslušného obecního úřadu, který vypracuje její
zadání. Do procesu pořizování územní studie je kromě jejího pořizovatele zapojen již jen autorizovaný
architekt, který samotnou studii vypracovává. Není možnost podávat námitky ani připomínky, taktéž
5.2.

Uvedené vyplývá z § 4 odst. 2 písm. b) stavebního zákona.
Rozsudek NSS ze dne 20. prosince 2016, č.j. 8 As 152/2015 – 103, bod 40.
17 Rozsudek NSS ze dne 25. září 2015, č.j. 4 As 81/2015 – 120, bod 87.
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dotčené orgány stojí stran tohoto procesu. Možnost prosazení zájmů je tedy oproti regulačnímu plánu
minimální. Na druhou stranu je nutné podotknout, že územní studie je nezávazná a v navazujících
řízeních tedy nemusí být respektována. To platí i tehdy, pokud je územní studie evidována v evidenci
územně plánovací činnosti ve smyslu § 162 stavebního zákona. V tomto případě se už však dá mluvit
o existenci určité míry závaznosti, která byla dovozena správními soudy. Ty říkají, že evidovaná studie
je neopominutelným podkladem, od nějž se lze odchýlit pouze s náležitým odůvodněním.18
Obdobně jako regulační plán také územní studie zpřesňuje regulaci vybrané části území. I
v tomto případě tedy máme za to, že může docházet k lepší koordinaci mezi jednotlivými zájmy a
spravedlivějšímu vyvážení mezi nimi. Pořizovatel totiž může jít v rámci pořizování územní studie do
podrobností, které jsou u územního plánu vyloučeny § 43 odst. 3 stavebního zákona. Je to právě
územní studie, která může určit, kde konkrétně má být nejlépe umístěn územní systém ekologické
stability nebo zeleň v rámci určité zástavby atp.19 Je však nutné podotknout, že ačkoli jsou si územní
studie s regulačním plánem ve svých výstupech velmi podobné, proces pořizování je naprosto
odlišný. Máme za to, že lepším prostředkem k vyvážení protichůdných zájmů je z důvodu zapojení
dotčených subjektů regulační plán.
5.3.

Dohoda o parcelaci
Posledním z institutů, které mohou být určeny územním plánem jako podmínka pro
rozhodování v území, je dohoda o parcelaci. Rozumíme jí smlouvu mezi vlastníky pozemků a staveb,
kteří budou dotčeni navrhovaným záměrem. Podstatnými náležitostmi této smlouvy je souhlas
s takovým záměrem a s rozdělením nákladů a prospěchů spojených s jeho realizací. Smlouva by
neměla řešit urbanistické ani architektonické požadavky, jejím předmětem by mělo být nové
uspořádání hranic pozemků.20 V žádném případě nejde o veřejnoprávní smlouvu, jejím obsahem totiž
není založení, změna ani zrušení práv či povinností v oblasti veřejné správy. Jde o smlouvu
soukromoprávní. Územní plán vlastně stanovuje smluvní přímus všem vlastníkům v dotčeném území,
pokud chtějí umožnit rozhodování v tomto území. Přitom není podstatné, že tyto změny v území
nebudou probíhat na pozemcích (stavbách) všech vlastníků. Pokud některý z vlastníků svůj souhlas
odepře, nemůže být smlouva uzavřena a rozhodování v území není možné. Z tohoto důvodu nejde o
příliš oblíbený institut, protože v praxi se může stát, že bude mít dohoda o parcelaci stejné důsledky
jako stavební uzávěra. Pokud se vlastníci mezi sebou dohodnou, je nutné smlouvu předložit
stavebnímu úřadu a úřadu územního plánování.21
I v rámci dohody o parcelaci je nutné respektovat příslušný územní plán, proto může být
některý z pozemků určen pro výstavbu, na jiném bude nutné vést infrastrukturu nebo na něj umístit
zeleň. Přitom odpovědnost za rozložení výhod a nákladů je zcela v rukou vlastníků. Z tohoto důvodu
dochází k přeparcelaci pozemků, navíc může také dojít k finančním náhradám těm vlastníkům, jejichž
pozemky byly znehodnoceny na úkor jiných. Pokud je vlastníkem v řešené ploše také příslušná obec,
může ze své pozice prosazovat zájmy ochrany životního prostředí. Málokdy totiž bude zájmem
soukromých vlastníků k němu přihlížet. Úkolem obce je chránit veřejné zájmy, nikoli nutně na dohodě
o parcelaci vydělávat. Navíc, svým vlastním přístupem také může přimět ostatní vlastníky k jejímu
uzavření. Vzhledem k soukromoprávní povaze tohoto institutu lze zcela jistě využít i některé nástroje
občanského práva. Lze využít ustanovení o ochraně slabší strany, tedy minoritního vlastníka, nebo
předsmluvní odpovědnosti. Dohoda o parcelaci může v ideálním případě přinést všem vlastníkům
spravedlivé řešení rozvržení pozemků, umožňujícím výstavbu za současné ochrany veřejných zájmů.
5.4.

Etapizace
Etapizace je jedním z úkolů územního plánování, stanoveným v § 19 odst. 1 písm. f)
stavebního zákona. Je fakultativní náležitostí územního plánu, ale může ji obsahovat i podrobnější
Rozsudek NSS ze dne 27. září 2016, č.j. 3 As 263/2015 – 38.
Metodický
návod:
územní
studie,
Ústav
územního
rozvoje.
Dostupné
na
<http://www.uur.cz/images/konzultacnistredisko/MetodickeNavody/US/US_metodika_20100727.pdf
>.
20 FELCMAN, J. Regulační plán – územní studie – dohoda o parcelaci (pracovní pomůcka Krajského
úřadu Libereckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu). Dostupné na
<http://oupsr.kraj-lbc.cz/getFile/case:show/id:198356>.
21 Tamtéž.
18
19

416

regulační plán nebo územní studie. Etapizací se rozumí stanovení provádění pořadí změn v území.
Přitom je nutné, aby se jednalo o změny vyplývající z územně plánovací dokumentace. Není možné,
aby etapizace navázala možnost určitých změn v území např. na změnu administrativního aktu.22
Etapizace může být podobně jako dohoda o parcelaci podle našeho názoru velmi efektivním
nástrojem pro vyvažování zájmů v území. Stanovuje racionální časový a funkční rámec budoucí
výstavby, čímž se může vyhnout nebo minimalizovat problémy, které by mohla výstavba (obzvlášť jeli rozsáhlá) přinášet.23 Častými situacemi, kdy se etapizace využívá, je výstavba v plochách, které
jsou ohroženy povodněmi. Tato výstavba může být podmíněna právě dřívějším vybudováním
protipovodňových opatření, poldrů či protierozních opatření. Tímto způsobem tedy může být
dosaženo vyvážení zájmů i ve prospěch ochrany životního prostředí.
Předkupní právo
V případě, kdy územní nebo regulační plán určuje některý pozemek nebo stavbu na něm pro
veřejně prospěšnou stavbu nebo pro veřejné prostranství, může příslušná územně plánovací
dokumentace určit, že k takovému pozemku či stavbě bude mít obec předkupní právo. Toto oprávnění
je zakotveno v § 101 stavebního zákona. Podle bodu I odst. 1 písm. h) přílohy č. 7 k vyhlášce č.
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu
evidence územně plánovací činnosti, musí územní plán uvést zejména v čí prospěch je předkupní
právo zřízeno, parcelní čísla pozemků a název katastrálního území. Totéž platí i pro regulační plán.
Pokud bude chtít vlastník pozemek nebo stavbu prodat, musí ji přednostně nabídnout příslušné obci.
Kupní cena pozemku (stavby) se určuje znaleckým posudkem ve výši obvyklé ceny. Přitom obvyklou
cenou se nerozumí ceny okolních pozemků, ale ceny pozemků určených pro shodný účel užívání jako
veřejně prospěšné stavby nebo veřejná prostranství. Uvedené považujeme za velmi výrazný zásah
do práv vlastníků těchto pozemků, který se blíží vyvlastnění. Na druhou stranu, jde o institut, který
nabízí poskytnutí ochrany veřejným zájmům, tedy i ochraně životního prostředí. Veřejným
prostranstvím totiž v souladu s § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, rozumíme mimo jiné i veřejná zeleň a parky.
Uvedené si lze opět přiblížit na konkrétním příkladu. Územní plán povolí rozsáhlou výstavbu
v dosud nezastavěné ploše. Umožní tak vlastníkům pozemků výrazně zhodnotit jejich majetek, na
druhou stranu existuje také zájem na tom, aby v ploše zůstala zachována určitá zeleň, která je pro
lokalitu hodnotná. Tato zeleň je zařazena do ploch veřejného prostranství a k pozemkům, na kterých
leží, je stanoveno předkupní právo obce. Pokud bude chtít vlastník tyto pozemky prodat, obec je od
něj koupí a o takové veřejné prostranství se bude nadále starat sama. Předkupní právo je tedy
způsobilým nástrojem pro vyvážení zájmů, má-li být vyváženo významně ve prospěch veřejného
zájmu, který uplatnění tohoto institutu umožňuje. Samozřejmostí je, že pokud obec ve svém územním
nebo regulačním plánu toto právo stanoví, měla by mít dostatečné finanční prostředky k jeho
uplatnění. V opačném případě by se jednalo o zcela zbytečné omezení práv vlastníků.
5.5.

Náhrady za změnu v území
Posledním institutem, kterému se v tomto příspěvku věnujeme, jsou náhrady za změnu
v území upravené v § 102 stavebního zákona. Náhrady se poskytují ve třech případech. V případě
vydání územního opatření o stavební uzávěře se poskytují vlastníku pozemku nebo stavby, jehož
práva byla tímto opatřením omezena a zároveň mu tím byla způsobena majetková újma. Druhým
případem je poskytnutí náhrady v případech, kdy vznikla prokazatelná majetková újma vlastníkovi
v důsledku zrušení určení pozemku k zastavění na základě změny nebo vydání nového územního
plánu. Konečně pak náhrada náleží také vlastníku nebo jinému oprávněnému, pokud bylo na základě
změny nebo zrušení regulačního plánu, územního rozhodnutí, územního souhlasu nebo
veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí zrušeno určení pozemku k zastavění a této
osobě vznikla prokazatelná majetková újma. Náhradu je povinna poskytnout příslušná obec (nebo
kraj). Výši újmy prokazuje sám žadatel o náhradu, pokud s určenou výši obec nesouhlasí, rozhoduje
o ní soud.
Důvodem, proč se tímto institutem v příspěvku zabýváme, je skutečnost, že může vlastníky
pozemků motivovat ke strpění újmy vzniklé na základě územního nebo regulačního plánu. Ačkoli se
5.6.
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Rozsudek NSS ze dne 10. února 2016, čj. 1 As 67/2015 – 42, bod 51.
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náhrady poskytují mimo proces územního plánování, jak již bylo řečeno, může příslib této náhrady
vypomoci právě při balancování jednotlivých zájmů. Náhradu za změnu v území lze nejčastěji uplatnit,
je-li zasaženo do vlastnického práva soukromých osob. Tento zásah může být činěn ve prospěch
ochrany určitého veřejného zájmu, který je upřednostněn, a kterým může být i ochrana životního
prostředí. Pokud bude vlastník vědět, že za takový zásah mu přísluší náhrada, lze se domnívat, že
pro něj bude o mnoho snazší jej strpět a respektovat skutečnost, že byl upřednostněn veřejný zájmu.
ZÁVĚR
Příspěvek se snažil najít odpověď na otázku, jaký význam má ústavní zakotvení práva na
ochranu životního prostředí, pokud jde o procesy územního plánování. Za tento význam považujeme
možnost, že lze zájem na ochraně životního prostředí vyvažovat v procesu územního plánování
s jinými ústavně zaručenými právy. Mnohdy může být tento zájem dokonce upřednostněn na úkor
jiných, veřejných i soukromých zájmů. Zakotvení ochrany životního prostředí je pro tyto procesy tedy
naprosto nezbytné. V druhé části příspěvku se pokoušíme objasnit otázku, jaké instituty územního
plánování lze využít pro vyvažování mezi jednotlivými zájmy. Všechny z popisovaných institutů
mohou ovlivnit vyvažování mezi jednotlivými zájmy, některé z nich však v mnohem menší míře než
jiné. Pouze na závěr lze tedy vznést otázky, zda je pro všechny z nich v českém právním řádu stále
místo.
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VEREJNOSŤ A PRÁVO NA PRIAZNIVÉ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE:
AKO SA VYHNÚŤ KAFKOVMU PARADOXU?
Marek Prítyi
University of Cologne
Abstrakt: Predmetom príspevku je analýza práva na priaznivé životné prostredie a jeho zložiek,
pričom osobitná pozornosť je venovaná právam procesnej povahy tvoriacim jeho neoddeliteľnú
súčasť. Prístup k informáciám, účasť verejnosti na rozhodovacích procesoch a prístup k spravodlivosti
v záležitostiach týkajúcich sa životného prostredia -tri piliere Aarhuského dohovoru - predstavujú
nástroje, prostredníctvom ktorých má verejnosť možnosť významne prispieť k naplneniu práva na
priaznivé životné prostredie vpraxi. Príspevok skúma predmetné procesné práva nielen vo
vnútroštátnom, ale aj v širšom európskom a medzinárodnom kontexte, berúc do úvahy okrem iného
judikatúru Súdneho dvora Európskej únie, Európskeho súdu pre ľudské práva a zistenia Aarhuského
výboru. Analýza relevantnej judikatúry umožňuje identifikovať nedostatky a problematické body
súvisiace s aplikáciou vnútroštátnej a európskej legislatívy v praxi, ktoré majú okrem iného dopad na
naplnenie práva na priaznivé životné prostredie v podmienkach Slovenskej republiky. Osobitná
pozornosť je venovaná problematike účasti mimovládnych organizácií s predmetom činnosti
spočívajúcom v ochrane životného prostredia v rozhodovacích procesoch.
Kľúčové slová: právo na priaznivé životné prostredie, Aarhuský dohovor, prístup k spravodlivosti,
judikatúra
Abstract: The Public and the Right to Favourable Environment: How to Avoid Kafka's Paradox?
The paper analyzes the right to favourable environment and its constituent parts, whereas particular
attention is dedicated to procedural rights forming an inseparable part of this right. Access to
information, public participation in decision-making and access to justice in environmental matters three pillars of the Aarhus Convention - represent tools at public's disposal that have a potential to
contribute to the realization of the right to favourable environment in practice. The paper explores the
right to favourable environment and its parts not only in national, but also in broader European and
international context, taking into account inter alia the jurisprudence of the Court of Justice of the
European Union, the European Court for Human Rights and the findings of the Aarhus Convention
Compliance Committee. The analysis of jurisprudence enables to identify the deficiencies concerning
practical application of national and European legislation, which have inter alia an impact on the
realization of the right to favourable environment in the Slovak republic. A particular attention is paid
to the topic of participation of environmental NGOs in decision-making processes.
Keywords: Right to favourable environment, Aarhus Convention, Access to Justice, Jurisprudence
ÚVOD
Jedným z prelomových období, kedy sa právo na priaznivé životné prostredie začalo objavovať
v ústavách jednotlivých štátov, je obdobie sedemdesiatych rokov. V roku 1972 bola prijatá
štokholmská Deklarácia o životnom prostredí, ktorá - napriek tomu, že neobsahovala explicitnú
formuláciu práva na priaznivé životné prostredie - uviedla, že ľudia majú právo na slobodu, rovnosť a
primerané podmienky na život v prostredí zodpovedajúcej kvality. 1 Aj keď existencia všeobecne
uznávaného práva na priaznivé životné prostredie na medzinárodnej úrovni je predmetom intenzívnej
akademickej diskusie, referencie naň je možné nájsť okrem ústav aj v dohovoroch predovšetkým
regionálnej povahy. Jedným z nich je aj Aarhuský dohovor o prístupe k informáciám, účasti verejnosti
na rozhodovacích procesoch a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia (ďalej
len „Aarhuský dohovor“), ktorý má vo významnej miere dopad na právo Európskej únie (ďalej len
1

1

UNITED NATIONS, 1972 Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment,
Principle 1, dostupné na: http://www.un-documents.net/unchedec.htm (stránka navštívená dňa
23.3.2017).
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„EÚ“), a tým pádom aj na právo životného prostredia Slovenskej republiky. Triáda práv verejnosti2
zakotvená v Aarhuskom dohovore je o.i. v medzinárodnom kontexte spomenutá aj v 10. princípe
Deklarácie o životnom prostredí a rozvoji z Rio de Janeiro.3
Príspevok si kladie za cieľ analyzovať právo na priaznivé životné prostredie podľa článku 44.
Ústavy Slovenskej republiky vo svetle práv verejnosti na účasť v rozhodovacích procesoch a prístup
k spravodlivosti v kontexte rozsudkov Súdneho dvora EÚ vo veciach C-243/15 Lesoochranárske
združenie VLK proti Obvodnému úradu Trenčína C-240/09 Lesoochranárske združenie VLK proti
Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky. Príspevok taktiež upriamuje pozornosť na
nedostatky a problémy identifikované o.i. aj vo vyššie uvedených rozsudkoch týkajúce sa realizácie
práv verejnosti v oblasti ochrany životného prostredia v Slovenskej republike a na úrovni EÚ.
VÝZNAM PROCESNÝCH PRÁV PRI REALIZÁCII PRÁVA NA PRIAZNIVÉ ŽIVOTNÉ
PROSTREDIE
Práva verejnosti na prístup k informáciám, účasť na rozhodovacích procesoch a prístup k
spravodlivosti v záležitostiach týkajúcich sa životného prostredia predstavujú jedny z najviac
etablovaných aspektov práva na priaznivé životné prostredie v medzinárodnom kontexte. 4 Tieto
procesné práva umožňujú verejnosti aktívne sa podieľať na ochrane životného prostredia. Predmetné
procesné práva sú do rôznej miery zakotvené aj v právnych predpisoch krajín, ktoré nepristúpili k
Aarhuskému dohovoru, pričom predstavujú určitý minimálny štandard v krajinách s rôznorodými
politickými a právnymi systémami. Ako príklad môže slúžiť Čínska ľudová republika, v ktorej novela
Zákona o životnom prostredí z roku 2014 umožnila registrovaným mimovládnym organizáciám 5
aktívnym v oblasti ochrany životného prostredia byť účastníkmi a iniciátormi správnych a súdnych
konaní týkajúcich sa prípadov znečistenia životného prostredia, poškodenia ekosystémov a
poškodzujúcich verejný záujem.6 Berúc do úvahy inherentnú skepsu voči aktivizmu verejnosti a
ľudským právam všeobecne, zakorenenú v autoritárskej povahe čínskeho režimu, sú uvedené
legislatívne zmeny signálom, že účasť verejnosti na záležitostiach súvisiacich sochranou životného
prostredia sa postupne etabluje ako všeobecne uznávaný a nevyhnutný krok smerujúci k zlepšeniu
kvality životného prostredia.7
Aarhuský dohovor je taktiež možné vnímať v širšom kontexte: v prípade Strednej a
Východnej Európy prispelo pristúpenie k Aarhuskému dohovoru nielen k prispôsobeniu štandardov
týkajúcich sa ochrany životného prostredia normám EÚ, ale taktiež aj k posilneniu právneho štátu v
krajinách nachádzajúcich sa v štádiu spoločenskej transformácie.8 Účasť verejnosti na záležitostiach
týkajúcich sa ochrany životného prostredia má taktiež potenciál prispieť k prijímaniu kvalitnejších
rozhodnutí správnymi orgánmi.9 Podľa Dryzeka predstavuje taktiež formu „demokratického
2

Pod verejnosťou v tomto kontexte sa rozumie jeden alebo viac fyzických alebo právnických osôb,
ich združení, organizácii, alebo zoskupení. Pozri United Nations Economic Commission for Europe,
The Aarhus Convention: An Implementation Guide, s.191, dostupné na:
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/Publications/Aarhus_Implementation_Guide_interactiv
e_eng.pdf (stránka navštívená dňa 23.3.2017).
3 BIRNIE, A. & BOYLE, A. International Law & The Environment, s.289-291.
4 BOER, B. Environmental Law Dimensions of Human Rights, s.106, 174.
5Napriek tomu, že je v texte použitý výraz mimovládne organizácie, je vhodné upozorniť na
skutočnosť, že v čínskom kontexte sa často používa výraz „social organizations“, ktorý zahŕňa
registrované organizácie založené a vykonávajúce svoju činnosť bez ingerencie vlády (NGOs) a
organizácie založené a konajúce pod záštitou vlády (tzv. governmental NGOs, GONGOs). GUOBIN
YANG, Environmental NGOs and Institutional Dynamics in China, s.54.
6 CARPENTER-GOLD, D. Castles Made of Sand: Public Interest Litigation and China's New
Environmental Protection Law, s.263-264; BO ZHANG & CONG CAO, Policy: Four Gaps in China's
New Environmental Protection Law.
7Na druhej strane, vytvorenie zákonných možností, v rámci ktorých sa môže verejnosť zúčastniť na
procesoch súvisiacich s ochranou životného prostredia, vytvára priestor aj pre štátnu kontrolu a
dohľad nad verejnosťou a občianskou spoločnosťou. WILSON, S. Tigers Without Teeth: The Pursuit
of Justice in Contemporary China, s.2-4.
8 HAYWARD, T. Constitutional Environmental Rights, s.144.
9 TILCHE, N. Public Participation: A Positive Development in Environmental Law, s.3.
2
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pragmatizmu“, ktorá môže byť vnímaná ako doplnok byrokraticky založenej verejnej správy. 10
Nakoľko účasť verejnosti môže byť taktiež vnímaná ako nevyhnutný predpoklad férovejšieho
spravovania záležitostí týkajúcich sa ochrany životného prostredia, procedurálne práva majú taktiež
potenciál prispieť k realizácii ideí sociálnej a distributívnej spravodlivosti.11
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A PRÍSTUP VEREJNOSTI K SPRAVODLIVOSTI V
EÚ: KAFKOV PARADOX?
Napriek tomu, že práva verejnosti sú zakotvené v Aarhuskom dohovore, ako aj v
zodpovedajúcich vnútroštátnych predpisoch a predpisoch EÚ, v praxi dochádza relatívne často k
problémom v ich interpretácii. Parafrázujúc slová generálnej advokátky Súdneho dvora EÚ vo veci C243/15 Lesoochranárske združenie VLK proti Obvodnému úradu Trenčín, snaha mimovládnych
organizácií ako zástupcov verejnosti o uznanie ich procesných práv môže mnohokrát pripomínať
klopanie na dvere spravodlivosti v diele Franza Kafku, prípadne boj s veternými mlynmi v podaní
Cervantesovho Dona Quijota.12 Súdny dvor EÚ bol s riešením takéhoto Kafkovského paradoxu
konfrontovaný v rámci prejudiciálnych konaní iniciovanými Najvyšším súdom Slovenskej republiky
(ďalej len „NS SR“) v dvoch prelomových prípadoch.
3

Právo verejnosti byť účastníkom konania a napadnúť rozhodnutie správneho orgánu
Prípad C-240/09 iniciovaný Lesoochranárskym združením VLK (ďalej len „združenie“) sa týkal
konania o povolení výnimky z podmienok ochrany medveďa hnedého, v ktorom združeniu nebolo
priznané postavenie účastníka konania. Združenie pred NS SR argumentovalo, že uvedený postup
je v rozpore s článkom 9 ods.3 Aarhuského dohovoru, ktorý garantuje zainteresovanej verejnosti
prístup k spravodlivosti.13 Predmetom prejudiciálneho konania iniciovaného NS SR bolo v prvom rade
predovšetkým posúdenie otázky, či je možné prisúdiť predmetnému ustanoveniu Aarhuského
dohovoru priamy účinok v zmysle práva EÚ. V druhom rade si NS SR kládol otázku, či právo verejnosti
na prístup k spravodlivosti zahŕňa aj možnosť napadnúť rozhodnutie správneho orgánu, ktoré má
dopad na životné prostredie.14
EÚ ako celok pristúpila k Aarhuskému dohovoru v roku 2005. Berúc o.i. do úvahy, že na
predmetné konanie o výnimke sa vzťahuje právo EÚ - konkrétne Smernica 92/43/EHS z 21.mája
1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich rastlín a živočíchov (ďalej len „Smernica o
ochrane biotopov“) - Súdny dvor EÚ skonštatoval, že má právomoc interpretovať ustanovenia
Aarhuského dohovoru v predmetnom prípade.15 V súvislosti s čl. 9 ods.3 Aarhuského dohovoru Súdny
dvor EÚ zdôraznil jeho všeobecné znenie a nedostatočnú presnosť, pričom jeho aplikácia bola navyše
podmienená vydaním neskoršieho aktu,v dôsledku čoho mu nebolo možné priznať priamy účinok. 16
Napriek týmto výhradám Súdny dvor EÚ zdôraznil, že cieľom predmetného ustanovenia - ako aj
Smernice o ochrane biotopov - je zabezpečenie ochrany životného prostredia. Nakoľko ochrana
životného prostredia, vrátane práv verejnosti, predstavuje prioritu nielen v rámci predmetných
predpisov, ale aj v rámci samotnej EÚ, Súdny dvor EÚ rozhodol, že relevantné ustanovenia
vnútroštátneho práva je v čo najväčšej možnej miere potrebné interpretovať v duchu čl.9 ods.3
Aarhuského dohovoru.17
Pri svojom rozhodovaní o predmetnej veci nadviazal NS SR na argumentáciu Súdneho dvora
EÚ. NS SR zobral do úvahy aj nezáväzné Odporúčanie Výboru ministrov Rady Európy (87) 16 o
administratívnych konaniach týkajúcich sa veľkého počtu osôb, pri ktorých správne orgány čelia výzve
3.1
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LEE, M. & ABBOT, C. The Usual Suspects? Public Participation Under the Aarhus Convention,
s.81.
11 TILCHE, N. Public Participation: A Positive Development in Environmental Law, s.6.
12 Súdny dvor EÚ, Návrhy generálnej advokátky Juliane Kokott vo veci C-243/15 Lesoochranárske
združenie VLK proti Obvodnému úradu Trenčín zo dňa 30.júna 2016, čl.2-4.
13 Najvyšší súd Slovenskej republiky, sp.zn.5Sžp/41/2009 zo dňa 12.apríla 2011, s.2-3.
14 Najvyšší súd Slovenskej republiky, sp.zn.5Sžp/41/2009 zo dňa 12.apríla 2011, s.6-7.
15 Súdny dvor EÚ, C-240/09 Lesoochranárske združenie VLK proti Ministerstvu životného prostredia
Slovenskej republiky zo dňa 8.marca 2011, čl.35-43.
16Ibid., čl.44-45.
17Ibid., čl.49-50.
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integrovať do ich rozhodnutí o.i. kolektívne záujmy pri ochrane prírody a krajiny.18 Zároveň NS SR
spomenul aj zistenia Aarhuského výboru z roku 2009, ktoré sa týkali procesu udeľovania povolení
jadrovej elektrárni Mochovce. V tomto prípade bolo konštatované porušenie Aarhuského dohovoru,
nakoľko verejnosť nemala dostatočnú možnosť vyjadriť sa k projektu.19
NS SR predovšetkým ujasnil, že jadro predmetného sporu je vo vnútroštátnom kontexte
potrebné vnímať vo svetle práva združenia na súdnu ochranu v spojení s právom na priaznivé životné
prostredie v zmysle čl.44 Ústavy.20 V tejto súvislosti chápe NS SR právo na priaznivé životné
prostredie nie ako typické subjektívne právo jednotlivca, ale ako kolektívny záujem, ktorý v zmysle
teórie spoločenskej zmluvy zaťažuje štát; životné prostredie je tak vnímané ako absolútny základ a
nevyhnutný predpoklad pre zabezpečenie základných ľudských práv garantovaných ústavou, vrátane
práva na život.21 NS SR uznal, že nakoľko cieľ združenia spočíva v ochrane životného prostredia,
brániť združeniu v snahe o prístup k spravodlivosti v predmetnej veci by bolo v rozpore s čl.44 ods.2
Ústavy, v zmysle ktorého je každý povinný chrániť a zveľaďovať životné prostredie. 22 Berúc do úvahy
tieto skutočnosti, NS SR konštatuje, že tieto zistenia „narúšajú klasickú koncepciu aktívnej legitimácie
jednotlivcov v konaní pred správnymi orgánmi tým, že priznávajú postavenie účastníka konania aj
verejnosti, resp. v niektorých prípadoch iba verejnosti zainteresovanej na ochrane životného
prostredia.“23
Z vyššie uvedeného vyplýva, že združenie v predmetnom prípade má mať možnosť napadnúť
rozhodnutie prijaté v správnom konaní. Tento záver je významný aj z pohľadu slovenskej judikatúry,
nakoľko ním došlo k judikatúrnemu posunu v ustálenej súdnej praxi NS SR v prospech širšej účasti
verejnosti na rozhodovacích procesoch a prístupe k spravodlivosti.24 V širšom kontexte je tento
výsledok možné vnímať aj vo svetle rozhodnutia Aarhuského výboru, v zmysle ktorého si naplnenie
cieľa Aarhuského dohovoru spočívajúceho v umožnení širokého prístupu k spravodlivosti môže
vyžadovať výraznú zmenu myslenia v krajinách, v ktorých vnútroštátne právo kladie mimovládnym
organizáciám prekážky v prístupe k spravodlivosti.25 V podmienkach Slovenskej republiky má nový
Správny súdny poriadok potenciál výrazne prispieť k zlepšeniu prístupu k spravodlivosti vo veciach
týkajúcich sa ochrany životného prostredia. Podľa § 42 Správneho súdneho poriadku má mať
zainteresovaná verejnosť vo veciach ochrany životného prostredia právo podať žalobu nie len v
prípade, ak bola účastníkom konania, ale aj v prípade, ak má podľa osobitných predpisov právo na
účasť na administratívnom konaní, čo významne rozširuje jej procesnú legitimáciu. 26
Právo verejnosti na účasť na rozhodovacích procesoch podľa Smernice o ochrane
biotopov
Rozsudok Súdneho dvora EÚ C-243/15 z 8. novembra 2016 precizuje práva verejnosti v
zmysle čl.6 ods.3 Smernice o ochrane biotopov. Predmetné ustanovenie pripúšťa možnosť oslovenia
verejnosti v rámci rozhodovania o projektoch alebo plánoch majúcich potenciál významne ovplyvniť
určitú lokalitu. Prijatiu rozhodnutia v tomto kontexte v zásade predchádza primerané posúdenie vplyvu
uvedeného projektu alebo plánu na danú lokalitu.
3.2

18Ibid.
19Ibid.,

s.11.; ANDRUSEVYCH, A. & ALGE, T. & KONRAD, C. Case Law of the Aarhus Convention
Compliance
Committee
(2004-2011),
s.183-184,
dostupné
na:
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/compliance/CC_Publication/ACCC_Case_Law_3rd_edi
tion_eng.pdf (stránka navštívená dňa 23.3.2017).
20 Najvyšší súd Slovenskej republiky, sp.zn.5Sžp/41/2009 zo dňa 12.apríla 2011, s.10.
21Ibid., s.15.
22Ibid., s.16.
23Ibid., s.17.
24Ibid., s.19.
25United Nations Economic Commission for Europe, The Aarhus Convention: An Implementation
Guide,
s.195,
dostupné
na:
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/Publications/Aarhus_Implementation_Guide_interactiv
e_eng.pdf (stránka navštívená dňa 23.3.2017)..
26 MICHALOVIČ, M. Zainteresovaná verejnosť, s.426.
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Konanie v predmetnej veci opätovne iniciovalo združenie, ktoré nebolo stotožnené s
rozhodnutím, ktorým Obvodný úrad27 Trenčín odmietol žiadosť združenia o priznanie postavenia
účastníka konania s odvolaním sa na § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z.z. ochrane prírody a krajiny vo
vtedy platnom znení28, ktorý priznával takýmto občianskym združeniam len postavenie zúčastnenej
osoby.29 Združenie požadovalo prerušenie konania týkajúceho sa projektu oplotenia rozširujúceho
zvernicu na chov jelenej zveri v chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy, ktorá bola rozhodnutím
Európskej komisie zapísaná do zoznamu lokalít európskeho významu v rámci európskych
ekologických sústav Natura 2000.30 Združenie sa v tejto súvislosti odvolávalo aj na stanovisko Štátnej
ochrany prírody.31 Súhlas Obvodného úradu s uvedeným projektom bol napokon udelený bez toho,
aby bolo združeniu priznané postavenie účastníka konania. Následne podalo združenie žalobu na
Krajský súd, v zmysle ktorej žiadalo o priznanie postavenia účastníka konanias odvolaním sa na čl.9
Aarhuského dohovoru.32
Krajský súd zrušil rozhodnutie Obvodného úradu o udelení súhlasu berúc ohľad na
rozhodnutie Súdneho dvora EÚ vo veci C-240/09, NS SR sa ale s postojom Krajského súdu
nestotožnil. NS SR zastával názor, že nakoľko sa správne konanie skončilo udelením súhlasu zo
strany Obvodného úradu, následné súdne preskúmanie rozhodnutia o nepriznaní postavenia
účastníka konania už ďalej nebolo potrebné.33 Napriek tomu však NS SR považoval za potrebné
upozorniť združenie na možnosť domáhať sa postavenia účastníka konania podaním žaloby ako
„opomenutého účastníka“.34 Krajský súd sa po vrátení veci na ďalšie konanie neriadil úplne názorom
NS SR a opätovne zrušil rozhodnutia Obvodného úradu s odôvodnením, že rozhodnutie Obvodného
úradu o udelení súhlasu s projektom bolo prijaté predčasne, keďže v tom čase ešte nebolo
právoplatne skončené konanie o priznaní postavenia účastníka konania. Krajský súd zastával názor,
že správne konanie o návrhu na udelenie súhlasu malo byť prerušené až do času, kým nebolo súdom
prijaté rozhodnutie o postavení účastníka konania.35 NS SR opätovne zrušil takéto rozhodnutie
Krajského súdu, pričom v reakcii na to Krajský súd zamietol návrh združenia na priznanie postavenia
účastníka konania a nakoľko medzičasom uplynula lehota troch rokov na podanie žaloby ako
„opomenutého účastníka“, nepovažoval už súd za potrebné upovedomiť združenie o tejto možnosti.36
NS SR sa rozhodol v rámci prejudiciálneho konania predložiť vec Súdnemu dvoru EÚ na
posúdenie, či je jeho postup - spočívajúci v zastavení súdneho konania o preskúmanie rozhodnutia o
nepriznaní postavenia účastníka konania a odkázanie na podanie žaloby ako „opomenutého
účastníka“ - v súlade s právom na spravodlivý proces v zmysle čl.47 Charty základných práv EÚ, čl.9
Aarhuského dohovoru v zmysle jeho interpretácie Súdnym dvorom EÚ vo veci C-240/09 a koniec
koncov aj so základným cieľom Smernice o ochrane biotopov, spočívajúcim v ochrane životného
prostredia.37 V tejto súvislosti Súdny dvor EÚ konštatoval, že naplnenie cieľa Smernice o ochrane
biotopov vyžaduje, aby sa jej ustanovení jednotlivci mohli domáhať a aby vnútroštátne súdy mohli
27Vroku

2013 boli Obvodné úrady nahradené Okresnými úradmi.
znení účinnom od 1.12.2011 priznáva §82 ods.3 zákona o ochrane prírody a krajiny občianskym
združeniam, ktoré splnia určité podmienky, právo byť účastníkom konania.
29 Súdny dvor EÚ, C-243/15 Lesoochranárske združenie VLK proti Obvodnému úradu Trenčín zo
dňa 8.novembra 2016, čl.22.
30 V tejto súvislosti je zaujímavé uviesť, že podľa správy Európskej komisie z 3.2.2017 pokrývajú
územia spadajúce pod sústavu Natura 2000 25,97 % rozlohy územia Slovenskej republiky, pričom
priemer EÚ je 18,1 %. Lokality s európskym významom podľa Smernice o ochrane biotopov pokrývajú
11,95 % rozlohy územia, pričom priemer EÚ je 13,8 %. Európska komisia, Preskúmanie vykonávania
environmentálnych právnych predpisov EU: Správa o krajine-SLOVENSKO, s.9, dostupné na:
http://ec.europa.eu/environment/eir/pdf/report_sk_sk.pdf (stránka navštívená dňa 23.3.2017).
31Ibid., čl.17-21.
32Ibid., čl.24-25.
33Ibid., čl.28.
34 V predmetnom rozsudku sa spomína možnosť podania žaloby v zmysle § 250b ods.2 Občianskeho
súdneho poriadku, ktorá je v súčasnej platnej právnej úprave zakotvená v §179 ods.1 Správneho
sporového poriadku. Ibid., čl.29.
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preskúmať, či boli jej ustanovenia - vrátane čl.6 ods.3 - dodržané a rešpektované.38 Predovšetkým
čl.6 ods.3 Smernice o ochrane biotopov je nutné vykladať vo svetle čl.6 Aarhuského dohovoru, ktorý
upravuje o.i. právo zainteresovanej verejnosti - zahŕňajúcej aj mimovládne organizácie aktívne v
oblasti ochrany životného prostredia - účinne sa zúčastňovať na rozhodovacích procesoch od
začiatku konania, keď sú ešte všetky možnosti otvorené.39 Z uvedeného dôvodu prislúcha takéto
právo aj združeniu v kontexte predmetného prípadu.40 Súdny dvor EÚ ďalej uviedol, že vnútroštátne
procesnoprávne normy upravujúce výkon práv verejnosti v zásade vyplývajú zo Smernice o ochrane
biotopov a Aarhuského dohovoru.41 Z uvedeného dôvodu výkon týchto vnútroštátnych ustanovení
predstavuje výkon práva EÚ v zmysle čl.51 ods.1 Charty základných práv EÚ.42 V spojení so zásadou
lojálnej spolupráce podľa čl.4 ods.3 a čl.19 ods.1 Zmluvy o Európskej únii, ktorá ukladá členským
štátom povinnosť zabezpečiť účinnú súdnu ochranu v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje právo EÚ,
Súdny dvor EÚ konštatoval svoju právomoc rozhodovať v predmetnej veci. 43 Čl.9 ods.2 Aarhuského
dohovoru zase zabezpečuje zainteresovanej verejnosti - zahŕňajúcej organizácie na ochranu
životného prostredia - široký prístup k spravodlivosti v podobe súdneho prieskumu, pričom je potrebné
uviesť, že toto ustanovenie ohraničuje voľnú úvahu členských štátov pri určení spôsobov nápravy. 44
45
Verejnosť má tak mať právo napadnúť žalobou nielen samotné rozhodnutie o neuskutočnení
posudzovania vplyvov plánu alebo projektu na dané územie, ale taktiež hodnotenie predchádzajúce
takémuto rozhodnutiu, v prípade, ak obsahuje vady. 46 Súd sa priklonil k názoru generálnej advokátky,
že čl. 9 ods.2 Aarhuského dohovoru je priamo uplatniteľný. 47 S odvolaním sa na svoj predchádzajúci
rozsudok vo veci C-115/09 Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland proti BezirksregierungArnsberg, Súdny dvor EÚ zdôraznil, že združenia na ochranu životného prostredia musia mať právo
podať žalobu v prípade porušenia vnútroštátnych pravidiel vyplývajúcich z čl. 6 Smernice o ochrane
biotopov.48 V predmetnom prípade C-243/15 nie je podľa Súdneho dvora EÚ postavenie zúčastnenej
osoby, ktoré bolo združeniu priznané, na tento účel rovnocenné s postavením účastníka konania. 49
Ako spomína aj generálna advokátka vo svojich návrhoch, v konaní pred správnym orgánom bol
združeniu ako zúčastnenej osobe poskytnutý iba minimálny štandard práv účasti, spočívajúci v
informovaní združenia o projekte a poskytnutí práva vyjadriť sa k nemu. 50 Ako účastník konania by
malo mať združenie výraznejšiu možnosť aktívne sa podieľať na rozhodovacom procese, vrátane
možnosti intenzívnejšie komunikovať a obhájiť si svoje tvrdenia pred príslušnými orgánmi ešte pred
vydaním súhlasu s realizáciou projektu.51 V podobnej súvislosti aj Aarhuský výbor konštatoval, že
nedostatky v zabezpečení práv verejnosti v rozhodovacích procesoch môžu zbaviť oprávnené osoby
ich práv podľa čl.9 ods.2 Aarhuského dohovoru, t.j. možnosti napadnúť rozhodnutia prijaté v
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45 Znenie čl.9 ods.2 Aarhuského dohovoru je do veľkej miery totožné s čl.11 Smernice 2011/92 /EÚ
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počiatočných štádiách rozhodovacích procesov.52 Z uvedených dôvodov sa Súdny dvor EÚ prikláňa
k názoru, že rozhodnutie nepriznať združeniu postavenie účastníka konania je v rozpore s účelom
čl.6 ods.3 Smernice o ochrane biotopov v spojení s čl.6 Aarhuského dohovoru, ktorý spočíva v
zabezpečení vysokej úrovne ochrany životného prostredia prostredníctvom účasti verejnosti na
rozhodovacích procesoch.53 Súdny dvor EÚ taktiež rozhodol, že čl.47 Charty základných práv EÚ v
spojení s čl.9 Aarhuského dohovoru nepripúšťa takú interpretáciu vnútroštátnych procesnoprávnych
noriem, v zmysle ktorej by sa žaloba podaná proti rozhodnutiu o nepriznaní postavenia účastníka
konania automaticky zamietla po udelení súhlasu s projektom.54
Berúc do úvahy pomerne rezolútny názor súdu, že združenia zamerané na ochranu životného
prostredia musia mať právo na súdne preskúmanie rozhodnutia a účasť na rozhodovacích procesoch
od najskoršieho možného štádia, je možné prikloniť sa k záveru, že rozsudok súdu vo veci C-243/15
významne dopĺňa jeho predchádzajúci rozsudok vo veci C-240/09.55 Predmetný rozsudok otvára
taktiež diskusiu o precizovaní rámca a možností aktívnej účasti verejnosti na rozhodovacích
procesoch v znení čl.6 ods.3 Smernice o ochrane biotopov vo svetle čl.6 Aarhuského dohovoru,
nakoľko stanovenie jasných pravidiel, prípadne precizovanie právneho rámca,má potenciál prispieť k
predchádzaniu potenciálnych konfliktov a právnych sporov. 56 Takýto postup by tak mohol prispieť k
eliminovaniu situácií, v ktorých sa verejnosť ocitá v polohe Kafkových hrdinov strácajúcich sa v
labyrinte nejasných pravidiel alebo podnikajúcich márne výpravy so vznešeným cieľom hodné
bláznovstiev Cervantesovho Dona Quijota. Rovnako by mohol prispieť k efektívnejšej integrácii
záujmov a problémov na miestnej úrovni do procesu posudzovania dopadu projektov na životné
prostredie, čo by mohlo výrazne prispieť k ochrane životného prostredia a miestnej biodiverzity. Vo
všeobecnosti sa predovšetkým procesu primeraného hodnotenia dosahu strategických a územných
plánov na životné prostredie vyčíta, že je často vykonávaný iba formálne a iba nedostatočne berie do
úvahy miestne špecifiká.57
POSUDZOVANIE VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A REŠPEKTOVANIE PRÁV
VEREJNOSTI PODĽA SPRÁVY KANCELÁRIE VEREJNÉHO OCHRANCU PRÁV
Ako aj vyššie uvedené prípady ilustrujú, v určitých situáciách mávajú orgány verejnej správy
tendenciu zanedbávať alebo nesprávne interpretovať práva verejnosti a tieto nedostatky musia byť
následne napravené súdnou cestou. Tieto skutočnosti potvrdzuje aj správa Kancelárie verejného
ochrancu práv z decembra 2016, ktorá sa koncentruje predovšetkým na postup orgánov verejnej
správy pri povoľovaní výstavby malých vodných elektrární, pričom správa kladie dôraz predovšetkým
na posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Zo 14 preskúmavaných malých vodných elektrární
rozhodli orgány verejnej správy iba v 3 prípadoch tak, aby mohol prebehnúť celý proces posudzovania
vplyvov na životné prostredie, zahŕňajúci odborné a verejné posúdenie. Verejný ochranca práv tak vo
svojej správe konštatoval určité opakujúce sa systémové pochybenia, ktoré majú za následok
porušovanie práv verejnosti a v konečnom dôsledku aj práva na priaznivé životné prostredie.
Ako príklad môže slúžiť postup orgánu verejnej správy v prípade malej vodnej elektrárne
Vlkanová, ktorý odmietol námietky účastníkov požadujúce, aby sa v rámci konania vykonalo
komplexné environmentálne zhodnotenie hydroenergetického potenciálu rieky Hron, ako aj
posudzovanie dopadu stavby na vodný ekosystém. Uvedené námietky spolu s požiadavkou na
4
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vykonanie celého procesu posudzovania boli odmietnuté bez vecnej argumentácie a bez snahy
orgánu verejnej správy doplniť chýbajúce informácie, pričom došlo aj k spochybňovaniu kompetencie
občianskeho združenia vyjadriť sa kvalifikovane k predmetnému projektu. 58
Ďalšie identifikované nedostatky spočívali v nedodržaní zákonom stanoveného postupu a v
nesprávnom právnom posúdení veci. V prípade malej vodnej elektrárne v lokalite Bzenica orgán
verejnej správy nesprávne interpretoval celý koncept posudzovania vplyvov na životné prostredie,
keď svoje upustenie od tohto postupu - ako aj akéhokoľvek verejného prerokovania veci - odôvodnil
už jestvujúcim množstvom koncepčného environmentálneho materiálu k danému územiu. 59
Pochybenie zabezpečiť účasť verejnosti v čo najskorších štádiách konania bola konštatovaná aj v
prípade malej vodnej elektrárne Šášovské Podhradie. V tomto prípade sa proces posudzovania
vplyvov na životné prostredie dostal len do štádia zisťovacieho konania, pričom predmetný projekt
mal potenciál spôsobiť nezvratné zmeny v ekosystéme rieky Hron. Napriek tomu, že posudzovanie v
celom rozsahu v tomto prípade žiadali aj orgány ochrany prírody, príslušný orgán verejnej správy tieto
pripomienky v podstate ignoroval.
Jedným zo spoločných menovateľov rozhodnutí orgánov verejnej správy uvádzaných v správe
Kancelárie verejného ochrancu práv, týkajúcich sa upustenia od posudzovania vplyvov na životné
prostredie, je nedostatočná odôvodnenosť rozhodnutí.60 Rovnako formalistický prístup orgánov
verejnej správy k ich zákonným povinnostiam nevedie k naplneniu účelu sledovaného relevantnými
právnymi predpismi.61 Orgány verejnej správy sa často nedostatočne zaoberajú námietkami
verejnosti a majú tendenciu prenášať zodpovednosť na neskoršie štádiá povoľovacieho procesu.
Verejnosť nebola taktiež vždy adekvátne informovaná o zámeroch a ich možných vplyvoch. Výnimkou
neboli ani časté a nie úplne vysvetliteľné zmeny postojov orgánov verejnej správy k navrhovaným
stavbám, ktoré môžu byť pripisované určitým neželateľným vplyvom na pracovníkov orgánov verejnej
správy.62
PRÁVA VEREJNOSTI NA ÚROVNI EÚ: DVOJAKÝŠTANDARD?
Ako demonštrujú aj vyššie uvedené prípady, Súdny dvor EÚ sa prostredníctvom svojich
stanovísk stavia na stranu verejnosti a vníma garantovanie jej práv ako nevyhnutný predpoklad pre
zabezpečenie účinnej ochrany životného prostredia. Vnútroštátne právo sa tak má vo veciach
týkajúcich sa ochrany životného prostredia interpretovať v duchu čo najširšieho prístupu verejnosti k
informáciám, účasti na rozhodovacích procesoch a prístupe k spravodlivosti. Je ale takýto prístup
pravidlom aj v prípade, ak sa verejnosť domáha svojich práv vo vzťahu k európskym inštitúciám?
Ako príklad môže slúžiť rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-727/15 Organizácia Justice &
Environment, z.s. proti Európskej komisii. V predmetnom prípade organizácia Justice & Environment
(ďalej len „organizácia“), zaoberajúca sa ochranou životného prostredia, podala návrh na prístup k
informáciám týkajúcich sa konania o porušení povinnosti v súvislosti so Smernicou 2008/50/ES o
kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe (ďalej len „Smernica o ochrane ovzdušia“).
Organizácia odôvodnila svoj návrh existenciou verejného záujmu na prístupe k uvedeným
informáciám.63 Európska komisia návrh organizácie opakovane zamietla aj po preskúmaní jeho
súladu s Nariadením 1367/2006 o uplatňovaní ustanovení Aarhuského dohovoru o prístupe k
informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacích procesoch a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach
životného prostredia na inštitúcie a orgány EÚ (ďalej len „Aarhuské nariadenie“).64 S odvolaním sa na
výnimku v Nariadení 1049/2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady
a Komisie, ktorá umožňuje odmietnuť prístup k informáciám týkajúcich sa prebiehajúcich konaní,
Európska komisia napokon návrh zamietla.65
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Podľa organizácie spočíval verejný záujem v predmetnom prípade vo zverejnení informácií o
stave znečistenia ovzdušia v Českej republike. Vedomosti o aktuálnom stave znečistenia by umožnili
organizácií prichádzať s cielenými návrhmi na zlepšenie stavu ovzdušia a vykonávať tak svoju prácu
kompetentnejšie.66 Tieto kroky by tak navyše smerovali k dosiahnutiu samotného cieľa Smernice o
ochrane ovzdušia. Organizácia argumentovala, že výnimka, ktorou Európska komisia odôvodnila
zamietnutie prístupu k informáciám v predmetnom prípade, má byť interpretovaná reštriktívne. 67 S
odvolaním sa o.i. na Chartu základných práv EÚ, čl. 4 Aarhuského dohovoru upravujúci prístup k
informáciám, ako aj judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva týkajúcu sa čl.10 Európskeho
dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, sa organizácia domáhala uznania existencie
verejného záujmu, ktorý by odôvodňoval prístup k informáciám v predmetnom prípade. 68
Odvolanie sa na judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva Všeobecný súd odmietol,
nakoľko relevantná judikatúra, ktorá by v uvedenom prípade prichádzala do úvahy, upravovala
skutkovo odlišné situácie.69 70 Ostatné argumenty organizácie nepovažoval Všeobecný súd za
dostatočne presvedčivé. Všeobecný súd v zásade nemal problém s odkazom na čl.4 Aarhuského
dohovoru, v zmysle ktorého musia byť výnimky z prístupu k informáciám interpretované reštriktívne. 71
Zároveň ale v tejto súvislosti nevidel rozpor s rozhodnutím Európskej komisie, nakoľko určitý verejný
alebo súkromný záujem - ako napr. dôvernosť informácií v prebiehajúcom konaní - môže byť aj
dôvodom pre obmedzenie prístupu k informáciám.72
Tento rozsudok je možné vnímať aj vo svetle rozsudku vo veciach C-404/12 P a C-405/12 P
Rada EÚ a Európska Komisia proti Stichting en Milieu a Pesticide Action Network Europe73, v ktorých
sa Súdny dvor EÚ priklonil k reštriktívnejšej interpretácii Aarhuského dohovoru týkajúcej sa prístupu
k spravodlivosti vo vzťahu k orgánom a inštitúciám EÚ. V predmetnom rozsudku prišiel Súdny dvor k
do určitej miery protirečivému záveru, že samotné Aarhuské nariadenie nie je možné posudzovať vo
svetle čl.9 ods.3 Aarhuského dohovoru.74 Tieto skutočnosti poukazujú na to, že v prípade
rešpektovania práv verejnosti majú súdne inštancie na úrovni EÚ tendenciu používať do určitej miery
dvojaký meter: na jednej strane vo vzťahu k jednotlivým členským štátom relatívne dôsledne dbajú
na interpretáciu vnútroštátneho práva vo svetle Aarhuského dohovoru a v prospech práv verejnosti,
na strane druhej sú vo vzťahu k právam verejnosti podstatne reštriktívnejšie, ak sa dotýkajú orgánov
a inštitúcií na úrovni EÚ.
ZÁVER
Paralela s Kafkovým Procesom je evidentne jednou z metafor, ktorú má v obľube nielen
generálna advokátka, ale aj autori venujúci sa prístupu k spravodlivosti v oblasti práva životného
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prostredia. Je treba povedať, že oprávnene. Podobne ako spravodlivosť hľadajúci dedinčan v
Kafkovom texte Pred zákonom75, v ktorom mu vrátnik až do jeho poslednej hodiny odmieta prístup k
zákonu, len aby mu vo chvíli jeho smrti oznámil, že vstup bol určený len jemu samotnému, sa môžu
cítiť aj mimovládne organizácie pri ich snahe domôcť sa svojich práv v styku s orgánmi verejnej správy
a súdmi. Takáto situácia môže nastať nielen v prípade formalistického prístupu orgánov verejnej
správy neberúcich do úvahy účel a zmysel zákona - ako demonštruje správa Kancelárie verejného
ochrancu práv - ale aj v prípade sofistikovane reštriktívnej interpretácie relevantných právnych
predpisov Súdnym dvorom EÚ. Zatiaľ čo nedostatky v konaní na úrovni orgánov verejnej správy je
možné napraviť súdnou cestou, Súdny dvor EÚ sa môže reálne ocitnúť v roli vrátnika zatvárajúceho
mimovládnym organizáciám - ak aj nie večne, tak až do prípadného najbližšieho rozsudku - dvere
pred zákonom. Napriek tomu, že rolu Súdneho dvora EÚ vo vzťahu k aplikácii práva na úrovni
jednotlivých členských štátov je potrebné vnímať pozitívne, nakoľko konzekventne prispieva k
posilneniu práv verejnosti a ochrane životného prostredia, jeho do veľkej miery konzervatívny prístup
k právam verejnosti na úrovni EÚ má za následok, že výsledný dojem z jeho postojov je pomerne
ambivalentný.
Aktivita NS SR v rámci iniciovania prejudiciálnych konaní a jeho otvorenosť k zmene
zaužívaných judikatúrnych postupov v prospech progresívneho výkladu práva smerujúceho k
posilneniu práv verejnosti a ochrane životného prostredia je nepochybne pozitívna. Vyzdvihnúť
možno aj holistický prístup NS SR k právu na priaznivé životné prostredie, ktorý berie do úvahy všetky
jeho zložky a aspekty,práva verejnosti nevynímajúc. V neposlednom rade sú vyššie uvedené
rozsudky vo veciach C-240/09 a C-243/15 pozitívnymi príkladmi produktívneho medzisúdneho
dialógu vedúcimi ku konkrétnym riešeniam v praxi. Zostáva len dúfať, že sú tieto kroky sú signálom
konzekventného prístupu, ktorý sa v konečnom dôsledku pretaví aj do posilnenia práv verejnosti a
kvalitnejšej ochrany životného prostredia na úrovni EÚ.
Zistenia publikované v správe Kancelárie verejného ochrancu práv, ako aj vyššie uvedené
rozsudky Súdneho dvora EÚ vo veciach C-240/09 a C-243/15 je možné vnímať aj vo svetle poslednej
správy Európskej komisie, ktorá konštatuje, že „hlavným problémom pri predkladaní záležitostí
týkajúcich sa životného prostredia na súd bolo nedostatočné právne postavenie verejnosti vrátane
environmentálnych mimovládnych organizácií v prípade žiadosti o súdne preskúmanie
administratívnych rozhodnutí týkajúcich sa životného prostredia. Vo viacerých oblastiach
environmentálneho práva verejnosť nebola oprávnená podať žalobu na súd, hlavne preto, že nemá
prístup k správnemu konaniu, ktoré je podmienkou na začatie súdneho konania.“ 76 Európska komisia
v tejto súvislosti odporúča prijať opatrenia na zabezpečenie postavenia environmentálnych
mimovládnych organizácii, ktoré by im umožnili napadnúť právne úkony alebo opomenutia orgánov
verejnej správy.77 Ako ale vyplýva zo správy Kancelárie verejného ochrancu práv, ako aj z analýz
rozsudkov Súdneho dvora EÚ a NS SR, samotné právne predpisy- predovšetkým aj po prijatí nového
Správneho súdneho poriadku - nie sú hlavným kameňom úrazu. Pre posilnenie práv verejnosti je
podstatné predovšetkým odstránenie nejasností pri ich interpretácii a dôraz na ich riadnu aplikáciu
súdmi a orgánmi verejnej správy.
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PRÁVA A POVINNOSTI VÝROBNÝCH PODNIKOV VO VZŤAHU
K ODPADOVÉMU HOSPODÁRSTVU
Ivana Hapčová, Dominika Veselá
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Príspevok sa zameriava na riešenie práv a povinnosti podnikov vo vzťahu k odpadovému
hospodárstvu. Podnik ako prirodzený producent odpadu rieši otázku množstva záležitostí v rámci
odpadového hospodárstva, ktoré vyplývajú z príslušnej legislatívy a z potreby efektívne riešiť procesy
odpadového hospodárstva.
Kľúčové slová: podnik, podnikateľ, odpadové hospodárstvo, odpad, obmedzenia
Abstract: This contribution aims to address the rights and obligations of the company with the regard
to the waste management. The company, as a natural producer of the waste, handles with a number
of issues in the context of the waste management, arising from the relevant legislation and the need
to effectively resolve the waste management processes.
Key words: Company, Businesman, Waste Management, Waste, Restrictions
ÚVOD
V dnešnej turbulentnej dobe spoločnosti čoraz viac uprednostňujú politiku ochrany životného
prostredia a ochrana životného prostredia sa stala pre spoločnosti povinnosťou. Otázka ochrany
životného prostredia je stále poprednou a diskutovanou témou vo svete a to predovšetkým z dôvodu
zachovania životného prostredia pre budúce generácie. Výrobné spoločnosti sú nútené vyrábať
produkty v súlade s platnou legislatívou ale aj požiadavkami zákazníka v environmentálnej oblasti. Ak
spoločnosť tieto podmienky nedokáže splniť bude z trhu postupne vytlačená a nahradená inou
spoločnosťou. V konzekvencii platnej legislatívy sú spoločnosti povinné implementovať v oblasti
ochrany životného prostredia (odpadového hospodárstva) opatrenia, ktoré legislatíva upravuje a
dodržiavať povinnosti, ktoré z nej vyplývajú.
1

ÚPRAVA ZÁKONOV A ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
Podnikatelia majú zákonom ustanovené viaceré práva a povinnosti týkajúce sa odpadového
hospodárstva. Tieto práva a povinnosti slúžia na ochranu životného prostredia, pričom podľa
modernej teórie ľudských práv patria do tretej generácie práv.
Tretia generácia práv, takzvané solidárne práva, vznikla až koncom 20. storočia ako
odpoveď na globalizáciu a potrebu ľudí chrániť zem a prírodné zdroje, ktoré sa dovtedy zdali byť
neohrozené a neobmedzené.
Prvú zmienku o ekologickom zmýšľaní a snahe o ochranu prírody nachádzame v Ústave
Československej socialistickej republiky z roku 1960, ktorá je publikovaná v Zbierke zákonov ako
ústavný zákon č. 100/1960 Zb. V čl. 15 ods. 2 sa uvádza, že „štát sa stará o zveľaďovanie
a všestrannú ochranu prírody a o zachovanie krajinných krás vlasti, aby tým vytváral čoraz bohatšie
zdroje blahobytu ľudu a vhodné prostredie, ktoré by prospievalo zdraviu pracujúcich a umožňovalo
ich zotavenie.1“
Po roku 1989 dochádza k veľkým politickým a spoločenským zmenám. Preto je prijatý nový
ústavný zákon č. 23/1991 Zb. ktorým sa uvádza Listina základných práv a slobôd ako ústavný zákon
Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. Zákon nadobúda účinnosť
8. februára 1991. Tento zákon vo štvrtej hlave s názvom Hospodárske, sociálne a kultúrne práva v čl.
35 uvádza:
„1.Každý má právo na priaznivé životné prostredie.
2

1

Ústavný zákon č. 100/1960 Zb. Ústava Československej socialistickej republiky
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2. Každý má právo na včasné a úplné informácie o stave životného prostredia a prírodných zdrojov.
3. Nikto nesmie pri výkone svojich práv ohrozovať ani poškodzovať životné prostredie, prírodné
zdroje, druhové bohatstvo prírody a kultúrne pamiatky nad mieru ustanovenú zákonom. 2“
Neskôr, 1. septembra 1992 je vydaný nový ústavný zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej
republiky, ktorý je novelizovaný ústavným zákonom č. 90/2001 Zb. s účinnosťou od 1. júla 2001.
Novela zákona mení okrem iného aj druhú hlavu (Základné práva a slobody), šiesty oddiel (Právo na
ochranu životného prostredia a kultúrneho dedičstva) v čl. 44. Čl. 44 ods. 4 sa mení a dopĺňa sa ods.
5. Platné znenie čl. 44 Ústavy SR znie:
„1. Každý má právo na priaznivé životné prostredie.
2. Každý je povinný chrániť a zveľaďovať životné prostredie a kultúrne dedičstvo.
3. Nikto nesmie nad mieru ustanovenú zákonom ohrozovať ani poškodzovať životné prostredie,
prírodné zdroje a kultúrne pamiatky.
4. Štát dbá o šetrné využívanie prírodných zdrojov, o ekologickú rovnováhu a o účinnú starostlivosť o
životné prostredie a zabezpečuje ochranu určeným druhom voľne rastúcich rastlín a voľne žijúcich
živočíchov.
5. Podrobnosti o právach a povinnostiach podľa odsekov 1 až 4 ustanoví zákon. 3“
Tak isto sa do zákona dostáva aj právo na informácie o životnom prostredí a to v čl. 45
Ústavy SR, ktorý znie:
„Každý má právo na včasné a úplné informácie o stave životného prostredia a o príčinách a
následkoch tohto stavu.4“
Ústava SR veľmi všeobecne charakterizuje práva a povinnosti týkajúce sa ochrany životného
prostredia. Preto je v čl. 44 ods. 5 spomenuté, že podrobnosti o právach a povinnostiach ustanoví
zákon.
Zákonov zabezpečujúcich ochranu životného prostredia je niekoľko. Napríklad
zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon č. 314/2014
Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 359/2007 Z.z.
o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov a taktiež
zákon č. 79/2015 Z.z. zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon upravuje
programové dokumenty v odpadovom hospodárstve, opatrenia na predchádzanie vzniku odpadu,
práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri predchádzaní vzniku odpadov a pri
nakladaní s odpadmi, rozšírenú zodpovednosť výrobcov, nakladanie s vyhradenými
výrobkami a prúdmi odpadov, nakladanie s komunálnym odpadom, zodpovednosť za porušenie
povinnosti na úseku odpadového hospodárstva, pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí vo
veciach štátnej správy odpadového hospodárstva, činnosť Recyklačného fondu, proces jeho zrušenia
a zánik. Recyklačný fond bol zrušení ku dňu 31.12.2016 a bol nahradený Rozšírenou
zodpovednosťou výrobcov.
Tak isto ako aj vyhlášok podzákonných právnych predpisov zabezpečujúcich ochranu
životného prostredia máme niekoľko. Dôležité sú najmä dve. Vyhláška ministerstva životného
prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov a Vyhláška
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva
životného prostredia Slovenskej republiky č. 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona
o odpadoch v znení neskorších predpisov.
Ústavný zákon č. 23/1991 Zb. ktorým sa uvádza LISTINA ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD ako
ústavný zákon Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
3 Ústavný zákon 90/2001 Z.z. z 23. februára 2001, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej
republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
4 Ústavný zákon 90/2001 Z.z. z 23. februára 2001, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej
republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
2
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ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO ENVIRONMENTÁLNE ZODPOVEDNEJ SPOLOČNOSTI
Ťažisko povinností spoločnosti v oblasti odpadového hospodárstva upravuje zákon č. 79/2015
Z. z. o odpadoch a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o odpadoch“). V našom záujme bolo predovšetkým zistiť, ako si spoločnosť, ktorú sme oslovili
za účelom poskytnutia informácií o riadení odpadového hospodárstva, poradila s legislatívou v oblasti
odpadového hospodárstva a čo bolo pre nich impulzom na vybudovanie riadenia odpadov ale aj
celkového environmentálneho riadenia spoločnosti.
Odpadovým hospodárstvom sa v zmysle tohto zákona podľa § 3 ods. 1 rozumie súbor činností
zameraných na predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre
životné prostredie a na nakladanie s odpadmi v súlade s týmto zákonom. 5
Za svoje motto spoločnosť v oblasti odpadového hospodárstva považuje podľa § 12 ods. 1 a
2 zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) všeobecné povinnosti spojené s nakladaním s odpadmi,
ktoré znejú takto: Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so
zákonom; ten, komu vyplývajú z rozhodnutia alebo povolenia vydaného na základe zákona
povinnosti, je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať aj v súlade s týmto
rozhodnutím alebo povolením. Ďalej každý je povinný nakladať s odpadom alebo inak s ním
zaobchádzať takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie, a to
tak, aby nedochádzalo k:

riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, rastlín a živočíchov,

obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom

nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného významu.6
3

V rámci riadenia odpadového hospodárstva spoločnosť vypracovala dokument Riadenie
odpadov. Účelom dokumentu je stanoviť spôsob evidencie, manipulácií nakladania s odpadmi a
nebezpečnými odpadmi v podniku. Dokument je vypracovaný v zmysle Zákona o odpadoch a je
súborom opatrení, ktorý podrobnejšie ustanovuje podmienky nakladania s ostatným odpadom,
nebezpečnými odpadmi, ostatný a nebezpečný odpad je špecifikovaný podľa Vyhlášky Ministerstva
životného prostredia SR č. 265/2015 Z. z. , ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov, to znamená
zhromažďovanie a dočasné skladovanie ostatného a nebezpečného odpadu za účelom ďalšieho
nakladania. Cieľom dokumentu je stanoviť organizačné a technické opatrenia pre pracovníkov, ktoré
musia dodržiavať pri manipulácií a nakladaní s odpadom a zamedziť možnému úniku prípadne
odcudzeniu nebezpečného odpadu a následne možnému nežiaducemu vplyvu na životné prostredie
( únik do vody, pôdy , ovzdušia, ohrozenie zdravia..)
Zhromažďovanie nebezpečného odpadu sa uskutočňuje vo vyhradených miestach podniku
a v sklade nebezpečného odpadu. Nebezpečný odpad je umiestnený v nepriepustných obaloch.
Obaly musia byť umiestnené na záchytných vaniach prípadne na monolitickej betónovej podlahe.
Obaly a miesta zhromažďovania sú označené v zmysle zákona o odpadoch. Vyhlášky Ministerstva
životného prostredia SR č. 263/2010 Z. z. a 265/2015 Z. z.
Havarijný plán spoločnosti bol vypracovaný v zmysle zákona o odpadoch a je súborom
opatrení, ktorý podrobnejšie ustanovuje podmienky zhromažďovania nebezpečných odpadov. Cieľom
havarijného plánu je stanoviť organizačné a technické opatrenia pre pracovníkov spoločnosti, ktoré
sa musia vykonať v prípade nežiaduceho úniku nebezpečných odpadov do prostredia a tak zamedziť
možným negatívnym vplyvom na okolie (vniknutie odpadu do pôdy, kanalizácie alebo vodného toku,
ohrozenie zdravia pracovníkov a hospodárskeho majetku firmy).
Spoločnosť sa riadi hierarchiou odpadového hospodárstva v zmysle Zákona o dopadoch. Ide
o záväzné poradie týchto priorít:
1.
predchádzanie vzniku odpadu,
2.
príprava na opätovné použitie,
3.
recyklácia,
Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“)
6 Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“).
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4.
5.

iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie,
zneškodňovanie.

Od hierarchie odpadového hospodárstva je možné odkloniť sa iba pre určité prúdy odpadov,
ak je to odôvodnené úvahami o životnom cykle výrobku vo vzťahu k celkovým vplyvom vzniku a
nakladania s takým odpadom a ak to ustanoví tento zákon. 7
V rámci
dokumentu Riadenie odpadov spoločnosť ďalej definuje zodpovednosť
zamestnancov a kompetentné osoby za činnosti v rámci OH, vývojový diagram riadenia odpadov,
nakladanie, zhromažďovanie a dočasné skladovanie odpadu za účelom ďalšieho nakladania,
označenie nádoby na zhromažďovanie nebezpečného odpadu, označenie miesta na skladovanie
odpadu, identifikačný list nebezpečného odpadu, záznam prebraných odpadov, plán koncovky
odpadového hospodárstva, havarijný plán, prevádzkový poriadok pre nakladanie s nebezpečným
odpadom, ktorý obsahuje – bezpečnosť a hygienu pri práci, zásady prvej pomoci, postup v prípade
havárie, zodpovednosť, manipulačnú a prevádzkovú časť poriadku. Spoločnosť nakladá s odpadom
tak, aby neohrozovala zdravie ľudí a nepoškodzovala životné prostredie.
Aj vzhľadom na počiatočné investície a úsilie, ktoré manažment spoločnosti vynaložil na
vybudovanie riadenia odpadov v podniku, v zmysle platnej legislatívy spoločnosť dokázala po skĺbení
legislatívnej a praktickej stránky vybudovať odpadové hospodárstvo, ktoré chráni naše životné
prostredie a spoločnosti prináša aj ekonomický zisk. Tým chceme poukázať na to, že správnym
užívaním a nastavením odpadového hospodárstva v podniku, prináša Odpadové hospodárstvo pre
podnik ale aj spoločnosť pozitívne výsledky vzhľadom na ochranu životného prostredia, minimalizuje
vplyvy na životné prostredie a znižuje náklady spoločnosti. Za zmienku stojí spomenúť aj fakt, že
spoločnosť má recykláciu na úrovni 93%, ktorú má v pláne naďalej zvyšovať, pravidelne školí svojich
zamestnancov v environmentálnej oblasti, počas pracovnej doby sú zamestnancom k dispozícií
environmentálne reklamy, ktoré sú premietané na obrazovkách. Spoločnosť má zavedený systém
environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14 001:2014 – tu si dovolíme podotknúť že ide o
dobrovoľne medzinárodne uznávanú normu, taktiež ďalej účasť v schéme EMAS - systém
environmentálne orientovaného riadenia a auditu - je európskou normou uplatňovanou v krajinách EÚ
a samozrejme Environmentálny audit. Spoločnosť je podnikom, ktorý presadzuje cestu
environmentálne zodpovedného podniku, čo znamená že jednou z hlavných priorít je pozitívne
vplývanie na životné prostredie. Hlavné prínosy v oblasti odpadového hospodárstva spoločnosť vidí
v separácií odpadu čo im prináša rovnaké výnosy ako sú náklady na cele riadenie odpadového
hospodárstva a to predovšetkým z výkupu recyklovateľných materiálov ako sú kovy, polystyrén,
papier. Ďalej spoločnosť u zákazníkov ale aj dodávateľov je považovaná za spoločnosť, ktorá je
environmentálne zodpovednou, čo spoločnosti prináša konkurenčné výhody. Za veľké pozitívum
považujeme aj fakt, že na základe vykonaných kontrol neboli zistené nedostatky a spoločnosti nebola
nikdy uložené pokuta od odborných kontrolných orgánov, ktoré vykonávajú dozor a ukladajú pokuty
vo veciach starostlivosti o životné prostredie, čo spoločnosť dosiahla predovšetkým aj pravidelným
vykonávaným environmentálnych auditov.
ZÁVER
Ako povedal Americký právnik Robert Green Ingersoll „V prírode nie sú odmeny ani tresty sú tu len dôsledky.“ Životné prostredie máme len jedno a treba si ho chrániť.
4

Použitá literatúra:
Ústavný zákon č. 100/1960 Zb. Ústava Československej socialistickej republiky
Ústavný zákon č. 23/1991 Zb. ktorým sa uvádza LISTINA ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD ako
ústavný zákon Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
Ústavný zákon č. 90/2001 Z.z. z 23. februára 2001, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej
republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
Zákon č. 79/2015 z. z. o odpadoch a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“)
Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“).
7

435

Kontaktné údaje:
Mgr. Ivana Hapčová
ivana.hapcova@flaw.uniba.sk
Právnická fakulta UK
Šafárikovo nám. 6
P.O.BOX 313
810 00 Bratislava
Slovenská republika
Mgr. Dominika Veselá
Dominika.vesela@flaw.uniba.sk
Právnická fakulta UK
Šafárikovo nám. 6
P.O.BOX 313
810 00 Bratislava
Slovenská republika

436

SEKCIA PRÁVNYCH DEJÍN
Recenzenti sekcie:

doc. Mgr. Miroslav Lysý, PhD.

Mgr. Ondrej Podolec, PhD.

Mgr. Michal Považan, PhD.

437

DOPAD VIEDENSKEJ ARBITRÁŽE NA BANKY NA ÚZEMÍ
ODSTÚPENÉHO JUŽNÉHO SLOVENSKA
Katarína Bavlšíková
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Abstrakt: Viedenská arbitráž z 2.11.1938 zasiahla na odstúpenom území južného Slovenska do
všetkých oblastí ľudského života. V krátkom čase bolo potrebné nájsť riešenie otázky osudu
slovenských a českých peňažných ústavov na odstúpenom území, ktoré by zodpovedalo novým
hraniciam. Tento príspevok sa zaoberá zložitými negociačnými procesmi medzi slovenskou
a maďarskou stranou v oblasti majetkových, personálnych a záväzkových vzťahov bankových
inštitúcií. Kapitálové transfery a procesy zániku pobočiek slovenských bánk a vzniku nových
peňažných už maďarských ústavov na odtrhnutom území boli mimoriadne spletité. Vývoj bankových
filiálok na južnom Slovensku je v príspevku zobrazený na príklade Tatra banky ako najväčšej
komerčnej banky na Slovensku.
Kľúčová slová: banka, Viedenská arbitráž, negociácie, transfer, kapitál
Abstract: The Vienna Arbitration of 10.02.1938 hit the ceded territory in southern Slovakia in all
spheres of human life. In a short time it was necessary to find the solution to the answer of the fate of
Czech and Slovak financial institutions in ceded territory, which would correspond to the new borders.
This contribution deals with complicated negotiation process between the Slovak and Hungarian side
in the proprietary, personal and contractual relationships of banking institutions. Capital transfers and
forfeiture process of Slovak banks´ branches and the creation of the new financial already Hungarian
institutes in the ceded territories were extremely convoluted. Development of bank branches in
southern Slovakia is shown in this contribution on the example of Tatra banka as the largest
commercial bank in Slovakia.
Keywords: bank, Vienna Arbitration, negotiations, transfer, capital
1

ÚVOD
Viedenská arbitráž z 2. novembra 1938 zasiahla do všetkých sfér. Okrem územných strát na
južnom Slovensku v rozsahu až 106565 km2 a presunu 852332 obyvateľov, z ktorých vyše 290000
tvorili Slováci, môžeme vidieť následky aj v ďalších oblastiach ako napríklad strata najúrodnejších
oblastí južného Slovenska, straty v priemyselnej a energetickej sfére, masové vyháňanie kolonistov,
slovenskej a českej inteligencie, kňazov, učiteľov a úradníkov z odstúpeného územia, prebiehali
masové úteky Slovákov na Slovensko, evakuácia úradov a v neposlednom rade môžeme vidieť
dopady aj v oblasti bankovníctva.
Na odstúpenom území sa nachádzalo 51 pobočiek slovenských bánk a 281 jednotiek
ľudového peňažníctva.1 Podobná situácia avšak v menšom rozsahu bola aj na Slovensku, kde
pôsobilo niekoľko maďarských pobočiek. Vo filiálkach na odčlenenom území bolo potrebné urýchlene
riešiť majetkové a personálne otázky a všetky záväzky. Tieto procesy prebiehali niekoľko rokov a ich
cieľom bola likvidácia inonárodného bankovníctva. Zo dňa na deň museli banky nechať svoje filiálky
v zahraničí, a to všetkými investíciami, kapitálom, záväzkami a zamestnancami. Rokovania boli
zdĺhavé a navyše ich skomplikoval vznik Slovenského štátu. Medzi rokmi 1939 a 1941 pôsobili
pobočky slovenských a českých bánk na odtrhnutom území ako zahraničné pobočky materských
bánk a boli stále súčasťou pôvodných koncernov. Avšak po skončení negociačných rokovaní sa vývoj
zmenil. Keďže rokovacie procesy o zániku slovenských a českých filiálok a ich začlenenie pod
maďarské banky boli veľmi komplikované a rozsiahle, nie je možné ich spracovať v jednom príspevku,
preto tento proces budem reflektovať na príklade najväčšej slovenskej komerčnej banky Tatra banky
a na osude jej filiálok na odstúpenom území. Ďalším cieľom príspevku bude priniesť pohľad na
HLAVATÝ, E.: Vývoj slovenského bankovníctva 1918-1968. In: Zborník z konferencie: Ľudia,
peniaze a banky. Bratislava: Národná banka Slovenska, 2003. s. 304-306
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konečný výsledok a následky vo sfére bankovníctva a jeho záväzkových vzťahov a v neposlednom
rade aj dopady na obyčajných ľudí.
2
Peňažníctvo v medzivojnovom Československu a po Viedenskej arbitráži
V úvode príspevku je potrebné v krátkosti priblížiť situáciu v oblasti peňažníctva v Československu
v medzivojnovom období, ktorá potom priamo určovala vývoj po Viedenskej arbitráži.
V Československu dominovali slovenské a české banky a pobočky peňažných ústavov. V tomto
období môžeme pozorovať pokles maďarského, židovského a nemeckého kapitálu. To isté platilo aj
konkrétne pre územie južného Slovenska, kam prenikali najmä slovenské a české banky a na vidiek
ľudovo-peňažné ústavy. Následné rozdelenie republiky znamenalo rozrušenie dvadsať rokov
budovanú štruktúru a organizáciu bankovej sústavy. Pokračoval proces koncentrácie a centralizácie
bánk na Slovensku. Koncentrácia a centralizácia znamenala početné zrušenie bánk a pobočiek
a rozdelenie ich súvahových úhrnov posilnilo pozície slovenského kapitálu reprezentovaného najmä
Sedliackou bankou a Tatra bankou. V bankovej sústave na Slovensku bol vytlačený český kapitál
a bol nahradený nemeckými a slovenskými bankami. Maďarské filiálky na Slovensku buď splynuli so
slovenskými bankami alebo ostali samostatné ako banky maďarskej menšiny. Dominujúcim
peňažným ústavom bola Sedliacka banka.2
Medzi rokmi 1942-1943 sa začala posledná etapa koncentrácie a zahŕňala filiálky českých
bánk na Slovensku. Týmto procesom boli všetky české filiálky zlikvidované a to vplynutím do
slovenských bánk a to Tatra banky a Sedliackej banky. Samostatnosť si zachovali iba filiálky
Živnostenskej banky a Moravskej banky. Koncentrácia mala za následok likvidáciu malých
a kapitálovo slabých bánk. Nemecké banky sa výrazne angažovali v procese koncentrácie a posilnili
si svoje pozície. Aj napriek tomu získali slovenské banky dominantné postavenie v bankovníctve na
území Slovenska.3
3
Vývoj slovenského peňažníctva po Viedenskej arbitráži
Viedenská arbitráž znamenala veľké straty kapitálu. Pôvodný počet 51 pobočiek bánk a 281 jednotiek
ľudového peňažníctva na odtrhnutom území sa značne v priebehu nasledujúcich rokov zredukoval.
Bolo potrebné riešiť majetkové, personálne a záväzkové otázky pobočiek na odčlenenom území.
Prebiehali niekoľkoročné slovensko-maďarské rokovanie a až do roku 1941 platili recipročné dohody.
Tatra banka mala na odstúpenom území sedem pobočiek, ktoré spravovali vklady v hodnote takmer
68 mil. Kč. Slovenská banka mala v Maďarsku 9 filiálok. Na druhej strane Tekovská ľudová banka
mala štyri filiálky na Slovensku s celkovou bilančnou hodnotou 35 mil. Kč. V najťažšej situácii boli
pobočky, ktoré mali časť majetku na jednej a časť na druhej strane novej hranice4. Maďarsko aj
Slovenský štát chceli koncentráciu peňažníctva, ktorej cieľom bola likvidácia inonárodného
bankovníctva. Slovenská vláda mala v pláne začleniť banky domáceho maďarského kapitálu do
väčších kapitálových centier, čím by de facto zanikli. Maďarská delegácia s tým na rokovaniach
nesúhlasila a hrozila likvidáciou pobočiek slovenských bánk v Maďarsku. V októbri 1939 slovenská
vláda vypracovala plán, ktorý zahŕňal koncentráciu peňažníctva do tzv. kryštalických bodov. Boli to
kapitálové zoskupenia, ktoré pozostávali z 8 vybraných bánk.
Je potrebné spomenúť recipročné dohody z rokov 1940 a 1941, ktoré umožňovali činnosť
pobočiek slovenských a maďarských bánk na cudzom území. Následne na jar 1941 sa obe strany
dohodli na vytvorení slovenskej menšinovej banky v Maďarsku. Táto mala reprezentovať slovenský
finančný kapitál na zabranom území, ako aj v celom Maďarsku. Po uzavretí dohôd o národnostných
či menšinových bankách došlo k zmenám. Na územie bývalého južného Slovenska a tiež bývalej
Podkarpatskej Rusi prenikali banky z Budapešti a z ďalších pôvodných regiónov Maďarska. V
pričlenenom území zároveň pôsobili staršie a vznikali nové samostatné banky, ktoré na podklade

Tamže, s.306
RYNÍK, J.: Vplyv Ministerstva financií na koncentráciu bánk. In: Zborník z konferencie: Ľudia,
peniaze,, banky. Bratislava: Národná banka Slovenska, 2003. s. 306
4 HORVÁTH, Š., VALACH, J.: Peňažníctvo na Slovensku 1918 – 1945. Bratislava: ALFA, 1978. s.
170 – 179.
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bilaterálnych zmlúv preberali maďarské filiálky slovenských bánk a peňažných ústavov českých
krajín.5
4
Tatra banka
Vývoj situácie s filiálkami na odtrhnutom území si priblížime na príklade najväčšej komerčnej banky
na Slovensku Tatra banky, keďže tá mala na danom území až 7 svojich filiálok. Za najprijateľnejšiu
cestu jej predstavitelia považovali rýchly prevod majetku odlúčených filiálok na maďarské banky za
odstupné v hotových peniazoch. Avšak slovensko-maďarské rokovania sa pretiahli až do roku 1941.
Tatra banka spočiatku zvolila koncepciu postupného odpredávania majetku filiálok maďarským
bankovým subjektom. Príkladom mal byť predaj pobočky v Rimavskej Sobote tamojšiemu ústavu
ľudového peňažníctva Rimavskosobotskému a vidieckemu úverovému družstvu. Tatra mu prenajala
priestory svojej pobočky a ponúkla aj právo na zakúpenie celej budovy, ponechala si tam len jednu
miestnosť.6 Najviac postihnutí touto nedoriešenou situáciou boli samotní zamestnanci filiálok, ktorí
mohli len čakať na definitívne rozhodnutie.
Ďalšou stratégiou Tatra banky z roku 1939 sa stal prevod majetku všetkých filiálok do
maďarských rúk spoločne na rozdiel od predchádzajúcej koncepcie, ktorá predpokladala takýto
proces u každej filiálky osobitne. Malo sa tak stať cez peňažný ústav Gemerskej ľudovej a
priemyselnej banky, ktorá bola v likvidácii, ale právne ešte nezanikla a nachádzala sa na odstúpenom
území a Tatra banka na ňu plánovala transfer majetku. Maďarská strana s daným riešením, aj keď
s podmienkami, súhlasila. Z Gemerskej ľudovej by sa týmto stal afilovaný peňažný ústav Tatry v
zahraničí. Tatra by potom ponúkla svoj akciový podiel a ďalšie hodnoty v Gemerskej ľudovej na
predaj niektorej väčšej maďarskej banke. Osobitný režim mal platiť len pre košickú filiálku, ktorá do
tohto plánu nespadala. Maďarská vláda však musela daný plán schváliť a k takému rozhodnutiu
samozrejme dobre neprispel vznik Slovenského štátu a zhoršenie slovensko-maďarských vzťahov.
Novovzniknutá situácia mala za následok zamietnutie tejto koncepcie maďarskou vládou a vznik strát
vo filiálkach na odtrhnutom území. Keďže Tatra musela vyrovnať majetok na zabranom území do
konca roka 1939, musela hľadať iné riešenie. Ďalším nevyhovujúcim sa stali rokovania s
budapeštianskym Národným úverovým ústavom. Okrem filiálky v Rimavskej Sobote mala Tatra
zdĺhavé slovensko-maďarské rokovania o osude ďalších filiálok a niesli sa v znamení pokračujúceho
predlžovania živnostenského oprávnenia slovenským bankám.7 Výsledkom do konca roku 1941 bolo,
že z pôvodnej hodnoty aktív 65,4 mil. Kč a pasív 68 mil. Kč v siedmich pobočkách Tatra banky na
juhu Slovenska v novembri 1938 ostalo len nepatrné množstvo 8.
Avšak okrem majetkových a záväzkových vzťahov sa riešila aj situácia s 30 zamestnancami týchto
filiálok, ktorí ostali po roku 1938 pracovať už v Maďarsku a naďalej mali platné pracovné zmluvy,
poberali mzdu všetky sociálne dávky. Väčšina z nich v nich ostala pracovať aj po odovzdaní filiálok.9
5

Záver
Cieľom príspevku bolo priblížiť problematiku komplikovaných záväzkových vzťahov v oblasti
peňažníctva po Viedenskej arbitráži. Na odtrhnutom území južného Slovenska sa počas niekoľkých
rokov riešili majetkové a personálne otázky filiálok bánk a ľudovo-peňažných ústavov, ktoré tam
pôsobili pred 2. novembrom 1938. Výsledkom zložitého procesu slovensko-maďarských negociácií
bolo, že na odtrhnutom území pôsobilo 14 samostatných bánk so 14 filiálkami, ktoré vznikli buď a
transformáciou starších alebo vznikom nových ústavov. Pôsobilo tu aj sedem pobočiek
SNA, f. TB, šk. 38, inv. č. 116. Správy o vývoji koncernu filiálok Tatra banky na zabranom území na
zasadnutí obchodnej správy Tatry 18. 11. 1938.
6 Tamže, Správy o vývoji koncernu filiálok Tatra banky na zabranom území na zasadnutí obchodnej
správy Tatry 18. 11. 1938; Tamže, šk. 5, inv. č. 42. Správa riaditeľa P. Hasičku o príprave transakcie
s Rimavskosobotským a vidieckym úverovým družstvom na zasadnutí správy Tatra banky 13. 7. 1939
7 Tamže, Zmena koncepcie prevodu maďarských filiálok Tatra banky na nových vlastníkov na
zasadnutí obchodnej správy Tatra banky 30. – 31. 3. 1939
8 Tamže, Správa o konečnom vysporiadaní majetku maďarských filiálok Tatra banky na zasadnutí
správneho a dozorného výboru Tatra banky 19. 12. 1941.
9 Tamže, Správa o úprave platov zamestnancov maďarských pobočiek Tatra banky na zasadnutí
správneho a dozorného výboru Tatra banky 5. 6. 1941
5
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budapeštianskych bánk spolu so Slovenskou hospodárskou bankou. Avšak pokleslo množstvo
ľudovo-peňažných jednotiek z vidieka na 155.10 Vývoj a prosperovanie v oblasti peňažníctva na
tomto území značne zaostával za zvyšnými regiónmi Slovenska, keďže peňažníctvo ako aj ďalšie
sféry bolo skonfiškované maďarským štátom.
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NÁJOM NA POMEDZÍ VECNÉHO A ZÁVÄZKOVÉHO PRÁVA
(VÝVOJ V ČESKOSLOVENSKU)
Zuzana Illýová, Matej Mlkvý
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Abstrakt: Príspevok sa venuje úvahe nad možnými vecnoprávnymi účinkami nájmu. Analýzou
prvorepublikovej právnej úpravy a súčasne platného práva zistíme, či mal nájomca žalobnú ochranu
voči tretej osobe, v prípade straty držby predmetu nájmu. Ďalšou skúmanou otázkou je, či prechode
vlastníckeho práva k predmetu nájmu ostal nájom zachovaný a teda či bola tretia osoba (kupujúci)
povinná strpieť nájom, alebo či nájom zanikol prechodom vlastníctva. Na tieto otázky sa pozrieme aj
cez prizmu súčasnej právnej úpravy.
Kľúčové slová: nájom, záväzkové práva, vecné práva, Československo
Abstract: The article focuses on the possible erga omnes effect of lease. By analyzing legal sources
from the 1st Czechoslovak Republic the article will pay particular attention to the existence or
nonexistence of possessory protection awarded to the lessee in case of loss of possession of the
leased thing. Crucial in answering this question will be whether lease survives transfer of ownership
of the leased thing thus creating an obligation in the acquirer to respect the lease or whether lease is
extinguished by such transfer. These aspects will be analyzed also through the perspective of the
current law.
Key words: lease, personal rights, real rights, Czechoslovakia
ÚVOD
Cieľom príspevku je poukázať na tenkú hranicu medzi vnímaním nájmu ako záväzku
alebo ako druh vecného práva prostredníctvom identifikácie vecnoprávnych účinkov nájmu.
Všeobecne akceptovaným rozlišovacím kritériom vecných a záväzkových práv je najmä rozdiel ich
účinku voči tretím osobám. Kým vecné práva majú účinky erga omnes, teda pôsobia voči všetkým,
záväzky sú charakteristické svojím účinkom inter partes, t.j. medzi stranami daného záväzku.
V príspevku podrobíme analýze prvorepublikovú právnu úpravu v Čechách a na Slovensku
s dôrazom na to, či sa v rámci vtedy platnej právnej úpravy pripisovali nájmu aj účinky voči tretím
osobám, t.j. takým ktoré neboli predmetom kontraktuálneho vzťahu zakladajúceho nájom.
V podmienkach právneho dualizmu v období medzivojnového Československa je
samozrejme potrebné rozlišovať právnu úpravu nájmu (resp. nájmu a pachtu) v Českých krajinách
a na Morave a na Slovensku. V poslednej časti príspevku sa budeme venovať identifikácii
vecnoprávnych účinkov nájmu v súčasne platnej právnej úprave.
1.

V rámci jednotlivých právnych úprav nájmu sa zameriame najmä na tieto otázky, ktoré podľa
nášho názoru v prípade kladnej odpovede potvrdzujú čiastočný vecnoprávny účinok nájmu:
1. Má podľa príslušnej právnej úpravy nájomca právo na ochranu svojej držby voči tretej
osobe? T.j. je aktívne legitimovaný na podanie žaloby voči tretej osobe v prípade
rušenia/odňatia držby predmetu nájmu?
2. Platí v príslušnej právnej úprave zásada Kauf bricht Miete nicht? Je teda nájom upravený
tak, že nezaniká v dôsledku straty vlastníckeho práva prenajímateľa k predmetu nájmu?
PRÁVNA ÚPRAVA NÁJMU NA SLOVENSKU V RÁMCI MEDZIVOJNOVEJ ČSR
Pozrime sa na úpravu nájmu podľa právnej úpravy platnej na Slovensku v období
medzivojnovej Československej republiky. Nástin súkromného práva platného na Slovensku
2.
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a Podkarpatskej od V. Fajnora a A. Zátureckého1 Rusi definuje nájom ako „zmluvu podľa ktorej sa
prenajímateľ zaväzuje, že prepustí nájomníkovi užívanie istej veci na dobu určitú za platenie určitého
nájomného.2“ Nájom mohol trvať aj kratší čas, napríklad v prípade nájmu klavíru na jeden koncert.
Árenda (pacht) sa od nájmu odlišuje tým, že jej predmetom nie je len užívanie veci samej ale aj
poberanie jej plodov, z čoho logicky vyplýva, že predmetom árendy môže byť výlučne plodonosná
vec3. Nájomná zmluva bola podľa práva platného na Slovensku v rámci medzivojnovej
Československej republiky zmluvou konsenzuálnou, ktorá vznikla dohodou strán4. Platné právo
nevyžadovalo pre platnosť nájomnej zmluvy písomnú formu. Vec bol oprávnený prenajať
predovšetkým vlastník veci. Aj nájomca týmto oprávnením disponoval (pokiaľ to nebolo výslovne
vylúčené zmluvou s prenajímateľom), čím sa predmet nájmu dostal do podnájmu5.
Ochrana držby
Nájomcovi zo zmluvy o nájme vyplývalo v prvom rade právo mať vec v držbe počas doby
trvania nájmu. Požíval počas doby trvania nájmu právo ochrany držby, ktoré mal voči rušiteľovi jeho
držby6. Nájomca mal teda právo ochrany držby voči tretím osobám (aj voči samotnému
prenajímateľovi), ktoré jeho držbu porušovali. Až keď nájomca nepodnikol kroky potrebné na to, aby
držbu opäť nadobudol, mohol prenajímateľ vystúpiť proti rušiteľovi držby s nárokom aby vrátil predmet
nájmu späť do držby nájomcu7.
2.1

Zmena vlastníka predmetu nájmu
Pri zmene vlastníka predmetu nájmu počas trvania nájmu sa okrem iného rozlišovalo, či nový
vlastník nájom prevzal alebo nie. V prípade, ak nájom prevzal, tak pokračoval ako nový prenajímateľ8.
Ak nový vlastník nájom neprevzal, rozlišovalo sa medzi tým, či išlo o nájom vložený do pozemkovej
knihy alebo nie. Ak išlo o nájomné právo, ktoré nebolo vložené do pozemkovej knihy, bol nový vlastník
oprávnený nájom vypovedať (bez ohľadu na určenú dobu trvania nájmu) v najbližšej zákonnej
výpovednej lehote9. Nový vlastník teda pri prevode vlastníckeho práva vstupoval do nájomného
vzťahu, avšak mal možnosť ho ukončiť10. Ide však nepochybne o účinok voči tretej osobe, keďže
nájom nezanikol samotnou zmenou v osobe vlastníka. Pri nájme, ktorý bol vložený do pozemkovej
knihy bolo postavenie nového vlastníka ešte viac ovplyvnené existenciou nájmu. Takýto nájom totiž
nezanikal zmenou vlastníka a nový vlastník sa stal prenajímateľom povinným dodržať celú dobu
nájmu, ktorá bola dohodnutá s pôvodným vlastníkom11. Kontraktuálny vzťah medzi pôvodným
prenajímateľom a nájomcom teda viazne priamo na predmete nájmu a zaväzuje nadobúdateľa,
ktorým je tretia osoba. Rovnaký účinok ako zmena vlastníctva mala aj okolnosť, ak zaniklo právo
prenajímateľa dať vec do nájmu. Ako príklad možno uviesť právo vdovy na základe vdovského práva,
ktoré zaniklo tým, že sa znovu vydala12.
2.2

FAJNOR, V.-ZÁTURECKÝ, A.: Nástin súkromného práva platného na Slovensku a Podkarpatskej
Rusi. III. Vydanie pôvodného diela. HEURÉKA: Šamorín, 1998
2 FAJNOR, V.-ZÁTURECKÝ, A.: Nástin súkromného práva platného na Slovensku a Podkarpatskej
Rusi. III. Vydanie pôvodného diela. HEURÉKA: Šamorín, 1998, s. 302.
3 Tamtiež, s. 302-303.
4 Zmluvné strany boli označované ako prenajímateľ a nájomník. V texte však budeme používať
označenie nájomca, ktoré zodpovedá dnešnej terminológii.
5 Tamtiež, s. 303.
6 FAJNOR, V.-ZÁTURECKÝ, A.: Nástin súkromného práva platného na Slovensku a Podkarpatskej
Rusi. III. Vydanie pôvodného diela. HEURÉKA: Šamorín, 1998, s. 304.
7 Tamtiež, S. 304.
8 Tamtiež, s. 308.
9 Tamtiež, s. 308.
10 Árendu bolo možné vypovedať len pri dodržaní primeranej výpovednej lehoty s platnosťou ku koncu
hospodárskeho roku. Pozri bližšie: FAJNOR, V.-ZÁTURECKÝ, A.: Nástin súkromného práva platného
na Slovensku a Podkarpatskej Rusi. III. Vydanie pôvodného diela. HEURÉKA: Šamorín, 1998, s. 308.
11 FAJNOR, V.-ZÁTURECKÝ, A.: Nástin súkromného práva platného na Slovensku a Podkarpatskej
Rusi. III. Vydanie pôvodného diela. HEURÉKA: Šamorín, 1998, s. 308.
12 Tamtiež, s. 309.
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Iná situácia nastala pri exekučnej dražbe. V takomto prípade ani vloženie do pozemkovej
knihy nezachovalo nájom. Nový vlastník nebol povinný trpieť nájomcu a nájomca bol povinný
nadobúdateľovi vec vydať, resp. ju vypratať, okrem prípadov, ak by dražobné podmienky stanovili
inak13.
3.
ČSR

PRÁVNA ÚPRAVA NÁJMU V ČECHÁCH A NA MORAVE V RÁMCI MEDZIVOJNOVEJ

Recipovaný všeobecný rakúsky občiansky zákonník upravoval nájom a pacht v §1090
nasledovným spôsobom: „Zmluva, ktorou niekto obdrží užívanie nespotrebiteľnej veci na istú dobu
a za určitú cenu sa nazýva zmluva nájomná alebo pachtovná.14“ Predmetom nájmu mohli byť veci
hmotné (hnuteľné aj nehnuteľné) ako aj nehmotné15. Predmetom nájmu mohli byť veci ale aj práva,
avšak len také, ktoré pripúšťali užívanie inou osobou16. Nájom bol zmluvou odplatnou. Nájomné
nemuselo byť v zmysle § 1092 všeobecného rakúskeho občianskeho zákonníka platené v peniazoch
ale v pochybnostiach sa malo mať za to, že má byť platené v peniazoch.
Nájomná zmluva bola podľa právnej úpravy platnej v Čechách a na Morave zmluvou
konsenzuálnou a stala sa perfektnou dohodou o podstatných náležitostiach, t.j. dohodou o predmete
nájmu a nájomnom17.
Ochrana držby
Poďme sa bližšie pozrieť na to, akým spôsobom mohol nájomca chrániť svoju držbu
predmetu nájmu voči tretím osobám. Podľa J. Sedláčka prislúchala nájomcovi ochrana proti každému,
kto ho v užívaní nájmu rušil18. Nájomca disponoval voči rušiteľovi (tretej osobe) posesórnou žalobou
(§ 339, § 346 všeobecného rakúskeho občianskeho zákonníka). Žaloba smerovala na navrátenie do
pôvodného stavu ale tiež aj na zákaz budúceho rušenia19. Nájomca sa teda mohol domáhať svojej
ochrany nielen voči prenajímateľovi, t.j. voči osobe s ktorou bol kontraktuálne prepojený ale aj voči
tretej osobe, ktorá nebola stranou žiadneho zmluvného vzťahu, či už s nájomcom alebo
prenajímateľom. Táto ochrana bola daná dokonca aj nájomcovi, ktorého nájom nebol zapísaný do
pozemkových kníh20.
Nájomca disponoval tiež nárokom na náhradu škody podľa § 1295 všeobecného rakúskeho
občianskeho zákonníka voči každému kto zasahoval do jeho užívania veci. Ide opäť o nárok voči
tretej osobe, t.j. voči osobe, ktorá nie je súčasťou nájomného vzťahu. Tento nárok sa opiera
o porušenie zákona.
3.1

Zmena vlastníka predmetu nájmu
Pozrime sa bližšie na právnu úpravu riešenia situácie, kedy dôjde počas trvania nájmu
k zmene vlastníka veci. Je potrebné rozlišovať medzi nájomcom zapísaným do pozemkovej knihy
a nájomcom, ktorý do pozemkovej knihy zapísaný nebol.
Nájomca, ktorý bol zapísaný do pozemkovej knihy bol v prípade zmeny vlastníka predmetu
nájomného vzťahu chránený. Nový vlastník sa automaticky stával novým prenajímateľom, a teda
3.2

Tamtiež, s. 309.
ROUČEK, F.:- SEDLÁČEK, J.: Komentář k Československému obecnému zákoníku občanskému
a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl pátý. Právnické knihkupectví
a nakladatelství V. Linhart v Praze: Praha, 1937, s. 5.
15 SEDLÁČEK, J.: Obligační právo II., Československý akademický spolek „Právník“: Brno, 1946, s.
82.
16ROUČEK, F.:- SEDLÁČEK, J.: Komentář k Československému obecnému zákoníku občanskému a
občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl pátý. Právnické knihkupectví
a nakladatelství V. Linhart v Praze: Praha, 1937, s. 9.
17 KRČMÁŘ, J.: Právo občanské. Právo obligačné. IV. Doplněné vydání. Nákladem knihovny sborníku
věd právník a státních: Praha, 1947, s. 232.
18 SEDLÁČEK, J.: Obligační právo II., Československý akademický spolek „Právník“: Brno, 1946, s.
96.
19 SEDLÁČEK, J.: Obligační právo II., Československý akademický spolek „Právník“: Brno, 1946, s.
96.
20 Tamtiež.
13
14

444

nájom ostal zachovaný v pôvodom rozsahu21. Ide teda opäť o prípad „reálnej vlastnosti“ nájmu, keďže
do nájomného vzťahu vstúpi každý nadobúdateľ prenajatej veci 22. Nadobúdateľ teda vstupuje nielen
do práv ale aj povinností vyplývajúcich z nájmu. Krčmář to priamo označuje ako právo vecné 23. Táto
vlastnosť nájmu bola umocnená tým, že sa pri verejnej dražbe nakladalo s nájmom ako so
služobnosťou (§ 1121 všeobecného rakúskeho občianskeho zákonníka, § 150 zákon č. 79/1896 ř. z.,
o řízení exekučním a zajišťovacím)24. Vydražiteľ mal právo v určitej lehote nájom vypovedať.
Nájomca, ktorý do pozemkovej knihy zapísaný nebol, nepožíval voči novému vlastníkovi
žiadnu ochranu. Ak bol novým vlastníkom vypudený z nájmu, disponoval výlučne právom na náhradu
škody voči prenajímateľovi25. V tomto prípade teda zmena vlastníka predmetu nájmu nájom „zlomila“.
PRÁVNA ÚPRAVA NÁJMU PODĽA PLATNÉHO PRÁVA
Nájomná zmluva je v upravená v § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.
Definovaná je ako zmluva, ktorou „prenajímateľ prenecháva za odplatu nájomnú vec, aby ju dočasne
(v dojednanej dobe) užíval alebo z nej bral aj úžitky“. V porovnaní s právnymi úpravami nájmu
v medzivojnovej Československej republike môžeme vidieť rozdiel v tom, že súčasná právna úprava
neobsahuje osobitnú úpravu árendy. Citované ustanovenie však vyslovene počíta aj s možnosťou
brania úžitkov s užívanej veci.
4.

Ochrana držby
Článok 20 Ústavy Slovenskej republiky26 zaručuje ochranu vlastníctva. Z dikcie našej ústavy
nevyplýva ochrana iného subjektu ako vlastníka veci. Je teda nájomca aktívne legitimovaný voči tretej
osobe v prípade neoprávnených zásahov do jeho držby predmetu nájmu? Disponuje nájomca
aktívnou legitimáciou na vydanie veci od tretej osoby v prípade, že há táto osoba držby neoprávnene
zbavila? Vychádzať treba samozrejme z dikcie Občianskeho zákonníka, konkrétne z ustanovení §
126. Kým § 126 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len
„OZ“) v prvom odseku27 zakotvuje tzv. pravú vlastnícku žalobu28, na ktorej podanie je oprávnený
výlučne samotný vlastník veci, druhý odsek29 rozširuje aktívnu legitimáciu aj na nevlastníka, pokiaľ
ide o osobu, ktorá má vec oprávnene u seba. Môže byť takouto osobou aj nájomca? Názor na to, kto
je osobou oprávnenou mať vec u seba a pre nás dôležitou otázkou, či touto osobou môže byť aj
nájomca sa v komentároch k tomuto ustanoveniu rozchádza.
Prvý komentár k občianskemu zákonníku30 interpretuje „osobu, ktorá je oprávnená mať vec
u seba“ výlučne ako oprávneného držiteľa. Je otázne, či je táto interpretácia dostačujúca. Komentár
uvádza, že zákon tu reflektuje na zákonnú ochranu, ktorú poskytuje dobromyseľnému držiteľovi
a odkazuje na výklad k ustanoveniu o dobromyseľnom držiteľovi. § 129 ods. 1 OZ definuje držiteľa
ako toho, kto s vecou nakladá ako s vlastnou alebo kto vykonáva právo pre seba. V komentári
4.1

SEDLÁČEK, J.: Obligační právo II., Československý akademický spolek „Právník“: Brno, 1946, s.
97.
22KRČMÁŘ, J.: Právo občanské. Právo obligačné. IV. Doplněné vydání. Nákladem knihovny sborníku
věd právník a státních: Praha, 1947, s. 246.
23 KRČMÁŘ, J.: Právo občanské. Právo obligačné. IV. Doplněné vydání. Nákladem knihovny sborníku
věd právník a státních: Praha, 1947, s. 246.
24 Tamtiež.
25 KRČMÁŘ, J.: Právo občanské. Právo obligačné. IV. Doplněné vydání. Nákladem knihovny sborníku
věd právník a státních: Praha, 1947, s. 246.
26 Článok 20 Ústavy SR znie: (1) Každý má právo vlastniť majetok. Vlastnícke právo všetkých
vlastníkov má rovnaký zákonný obsah a ochranu. Majetok nadobudnutý v rozpore s právnym
poriadkom ochranu nepožíva. Dedenie sa zaručuje.
27 § 126 OZ: (1) Vlastník má právo na ochranu proti tomu, kto do jeho vlastníckeho práva neoprávnene
zasahuje; najmä sa môže domáhať vydania veci od toho, kto mu ju neprávom zadržuje.
28 ŠTEVČEK, M. - DULÁK, A. - BAJÁNKOVÁ, J. - FEČÍK, M. - SEDLAČKO, F. - TOMAŠOVIČ, M. a
kol.: Občiansky zákonník II. § 451 – 880. Komentár. C. H. Beck: Praha, 2015, s. 809.
29 § 126 OZ: (2) Obdobné právo na ochranu má aj ten, kto je oprávnený mať vec u seba.
30 ŠTEVČEK, M. - DULÁK, A. - BAJÁNKOVÁ, J. - FEČÍK, M. - SEDLAČKO, F. - TOMAŠOVIČ, M. a
kol.: Občiansky zákonník II. § 451 – 880. Komentár. Praha : C. H. Beck, 2015.
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k tomuto ustanoveniu je uvedené, že „Predmetný úmysel [úmysel držiteľa nakladať s vecou ako
s vlastnou. pozn.: ZI] súčasne odlišuje držbu od detencie, teda od faktického ovládania veci, pri ktorej
detentor (napr. nájomca alebo vypožičiavateľ) nemá vôľu nakladať s vecou ako s vlastnou.“
Z uvedeného vyplýva, že podľa výkladu citovaného komentára nájomca nie je považovaný za držiteľa,
a teda mu OZ v § 126 neposkytuje právnu ochranu voči tretej osobe. Ak by však výklad ustanovenia
§ 126 ods. 2 nebol obmedzený výlučne na osobu držiteľa, dalo by sa uvažovať o tom, či nemožno aj
nájomcu považovať za osobu oprávnenú mať vec u seba, aj napriek tomu, že nie je držiteľom, nakoľko
s vecou nenakladá ako s vlastnou.
Iný komentár31 zase explicitne uvádza, že „aktívnu legitimáciu na podanie vlastníckej žaloby
má nielen vlastník, ale aj oprávnený držiteľ (domnelý vlastník) a dokonca aj užívateľ (detentor) veci.32“
V zmysle tejto interpretácie § 126 ods. 2 nájomca disponuje ochranou s vecnoprávnymi účinkami erga
omnes voči tretej osobe. Tieto žaloby označujeme aj ako žaloby z lepšieho práva. Tento záver je
totožný s prístupom Najvyššieho súdu ČR v rámci rozhodnutia zo dňa 1.7.2008, sp. zn.: 29 Odo
1027/2006, v ktorom je uvedené: „Ak žalobca z reivindikačnej žaloby preukáže, že žalovaný
nadobudol držbu vecí, bude jeho žaloba o vydanie veci úspešná, ak žalovaný nepreukáže, že držbu
(alebo detenciu) veci stratil.“
Aktívnu legitimáciu oprávneného držiteľa poznal aj Občiansky zákonník z roku 1950, ktorý ju
zakotvoval v § 152 ods. 233.
Zmena vlastníka predmetu nájmu
V súčasne platnej právnej úprave platí zásada „Kauf bricht Miete nicht“, ktorá vyplýva z §
680 ods. 2 a 3 OZ34. Ide o osobitný spôsob právneho nástupníctva, ku ktorému dochádza priamo zo
zákona.35 Pri prevode vlastníckeho práva k predmetu nájmu prenajímateľom vstupuje nadobúdateľ
do právneho postavenia prenajímateľa. Vstup nového vlastníka do právneho postavenia
prenajímateľa je automatický, so zachovaním všetkých práv a povinností, ktoré si nájomca dohodol
s pôvodným prenajímateľom. Pri zmene vlastníka nehnuteľnej veci môže nájomnú zmluvu vypovedať
len nájomca, a to aj vtedy ak by bola zmluva uzatvorená na dobu určitú. Výpoveď však musí nájomca
podať v najbližšom výpovednom období, pokiaľ je takého výpovedné obdobie ustanovené zákonom
alebo dohodou. Pri zmene vlastníctva k hnuteľnej veci je nájom oprávnený vypovedať aj nadobúdateľ.
Logickým je, že ak sa stane vlastníkom prenajatej veci sám nájomca, zanikne nájomná zmluva titulom
splynutia36.
Z uvedenej právnej úpravy je zrejmé, že nájomný vzťah nemá výlučne účinky inter partes,
teda neplatí len voči stranám zmluvného záväzku ale plynú z neho práva a povinnosti aj voči
potenciálnemu nadobúdateľovi predmet nájmu, t.j. tretej osobe. Predstavme si situáciu, že
prenajímateľ predal predmet nájmu - nehnuteľnosť tretej osobe, ktorá nemala informácie o existencii
4.2

FEKETE, I.: Občiansky zákonník. 2. zväzok (Vecné práva, Zodpovednosť za škodu a za
bezdôvodné obohatenie). Veľký komentár, 2. aktualizované a rozšírené vydanie. Bratislava:
Eurokódex, 2015.
32 FEKETE, I.: Občiansky zákonník. 2. zväzok (Vecné práva, Zodpovednosť za škodu a za
bezdôvodné obohatenie). Veľký komentár, 2. aktualizované a rozšírené vydanie. Bratislava:
Eurokódex, 2015, s. 31.
33 § 152 Občianskeho zákonníku z roku 1950 znel nasledovne: (1)Vlastník môže každého, kto jeho
vec neprávom zadržuje, žalovať, aby ju vydal, ako i žalobou sa domáhať ochrany proti každému, kto
neprávom zasahuje do jeho vlastníckeho práva alebo ho ruší inak než tým, že mu vec zadržuje. (2)
Obdobnú ochranu požíva aj oprávnený držiteľ veci a aj ten, kto je vôbec oprávnený vec mať u seba.
34 Ide o nasledovné ustanovenia § 680 ods. 2 a 3 OZ: (2) Ak dôjde k zmene vlastníctva k prenajatej
veci, vstupuje nadobúdateľ do právneho postavenia prenajímateľa a nájomca je oprávnený zbaviť sa
svojich záväzkov voči prvšiemu vlastníkovi, len čo mu bola zmena oznámená alebo nadobúdateľom
preukázaná. (3) Ak dôjde ku zmene vlastníctva k nehnuteľnej veci, môže z tohto dôvodu vypovedať
nájomnú zmluvu iba nájomca, a to aj vtedy, ak bola zmluva uzavretá na dobu určitú; výpoveď však
musí podať v najbližšom výpovednom období, pokiaľ je zákonom alebo dohodou ustanovené. Pri
zmene vlastníctva k hnuteľnej veci môže zmluvu vypovedať aj nadobúdateľ.
35 ŠTEVČEK, M. - DULÁK, A. - BAJÁNKOVÁ, J. - FEČÍK, M. - SEDLAČKO, F. - TOMAŠOVIČ, M. a
kol.: Občiansky zákonník II. § 451 – 880. Komentár. C. H. Beck: Praha, 2015, s. 2351.
36 Tamtiež.
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nájmu. Prenajímateľ túto skutočnosť zatajil, čím logicky vzniká právo nadobúdateľa na náhradu
škodu, prípadne právo odstúpiť od kúpnej zmluvy (v dôsledku nesprávnosti vyhlásenia
predávajúceho, ak je kúpna zmluva tak koncipovaná), avšak nič z uvedeného nedáva nadobúdateľovi
a teda novému vlastníkovi predmetu nájmu – nehnuteľnosti právo obmedziť nájomcu v užívaní veci
v zmysle nájomnej zmluvy, ktorú nájomca uzatvoril s pôvodným prenajímateľom. Ide teda o účinok
nájomnej zmluvy vo vzťahu k tretej osobe, ktorá nebola súčasťou pôvodného kontraktuálneho vzťahu.
5.

POROVNANIE
Nasledujúca tabuľa slúžia na sumarizáciu zistení uvedených na predchádzajúcich stranách

textu:

1.
Má
nájomca
aktívnu
legitimáciu
voči tretej osobe v
prípade straty držby
nájmu?
2. Platí zásada: „Kauf
bricht Miete nicht“?

Medzivojnová ČSR
na Slovensku

Medzivojnová ČSR
v Čechách a na
Morave

Platný právny stav

Áno

Áno

Áno

Áno, ale iba ak bol
nájom vložený do
pozemkovej knihy

Áno

Áno

ZÁVER
V priznaní aktívnej legitimácie nájomcovi voči tretej osobe, ktorá ho zbavila držby predmetu
nájmu je podľa nášho názoru je možné badať prvky vecnoprávneho účinku nájmu. Ak by išlo o čisto
záväzkovoprávne chápanie nájmu, tak by nájomcovi predsa nemala prislúchať aktívna legitimácia
voči tretej osobe. Nájomca by mal byť, v prípade straty držby predmetu nájmu, oprávnený žiadať
zabezpečenie nerušenej držby, prípade náhradu škody voči prenajímateľovi, ktorý by bol aktívne
legitimovaný na vindikačnú, zapieraciu, prípadne inú žalobu voči tretej osobe. Priznaním aktívnej
legitimácie nájomca získava z titulu záväzkovoprávneho vzťahu oprávnenie vecnoprávneho účinku
erga omnes.
Zachovanie nájmu aj po zmene vlastníka predmetu nájmu, bez ohľadu na vôľu nadobúdateľa
je taktiež prvok vecnoprávny. Nájom akoby „viazol“ na veci a tým pádom ostal zachovaný aj pri zmene
vlastníka. Ak by sme nájom vnímali striktne ako záväzok, bolo by logické dospieť k záveru, že nájom
na nového vlastníka za žiadnych okolností neprechádza a zaniká v dôsledku zmeny osoby vlastníka.
Nájomcovi by bol priznaný nárok na náhradu škodu voči prenajímateľovi, ktorý nedodržal svoj zmluvný
záväzok zabezpečiť nájomcovi nerušenú držbu predmetu nájmu počas doby trvania nájmu.
Na základe uvedeného možno konštatovať, že nájom má isté vecnoprávne účinky. Aj keď
sa tieto úvahy zdajú na prvý pohľad čisto akademické, bez reálneho efektu pre právnu prax inštitútu
nájmu, možno by de lege ferenda predsa len stálo za úvahu prehodnotenie systematiky pripravovanej
rekodifikácie občianskeho práva hmotného a zvážiť zaradenie nájmu medzi vecné práva a nie medzi
záväzky.
6.

Použitá literatúra:
FAJNOR, V.-ZÁTURECKÝ, A.: Nástin súkromného práva platného na Slovensku a Podkarpatskej
Rusi. III. Vydanie pôvodného diela. HEURÉKA: Šamorín, 1998
FEKETE, I.: Občiansky zákonník. 2. zväzok (Vecné práva, Zodpovednosť za škodu a za bezdôvodné
obohatenie). Veľký komentár, 2. aktualizované a rozšírené vydanie. Bratislava: Eurokódex, 2015
KRČMÁŘ, J.: Právo občanské. Právo obligačné. IV. Doplněné vydání. Nákladem knihovny sborníku
věd právník a státních: Praha, 1947, s. 232.

447

ROUČEK, F.:- SEDLÁČEK, J.: Komentář k Československému obecnému zákoníku občanskému a
občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl pátý. Právnické knihkupectví a
nakladatelství V. Linhart v Praze: Praha, 1937
SEDLÁČEK, J.: Obligační právo II., Československý akademický spolek „Právník“: Brno, 1946
ŠTEVČEK, M. - DULÁK, A. - BAJÁNKOVÁ, J. - FEČÍK, M. - SEDLAČKO, F. - TOMAŠOVIČ, M. a kol.:
Občiansky zákonník II. § 451 – 880. Komentár. C. H. Beck: Praha, 2015
Kontaktné údaje:
Mgr. Zuzana Illýová, PhD.
zuzana.illyova@flaw.uniba.sk
Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky, Právnická fakulta Univerzity Komenského v
Bratislave
Šafárikovo nám. 6
810 00 Bratislava
Slovenská republika
Mgr. Matej Mlkvý, PhD., LL.M.
matej.mlkvy@flaw.uniba.sk
Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky, Právnická fakulta Univerzity Komenského v
Bratislave
Šafárikovo nám. 6
810 00 Bratislava
Slovenská republika

448

ZÁVÄZKOVO-PRÁVNE VZŤAHY NA VEĽKEJ MORAVE
Róbert Jáger
Katedra teórie štátu a práva, Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Abstrakt: JÁGER, R.: Záväzkovo-právne vzťahy na Veľkej Morave. Štúdia popisuje právnu úpravu
záväzkových vzťahov na Veľkej Morave s primárnym poukázaním na úpravu kúpnej a zámennej
zmluvy. Následne je venovaná pozornosť etymologickému vývoju termínov slúžiacich na označenie
kúpy, predaja a obchodu používaných v dobovom jazyku veľkomoravského prostredia s poukázaním
na vývoj a používanie týchto slov v archaickej slovenčine. Pozornosť je venovaná aj na poukázanie
prvkov záväzkovo-právnych vzťahov v období predcyrilometodskom a cyrilometodskom.
Kľúčové slová: kúpa, predaj, obchod, Veľká Morava, staroslovienčina
Abstract: JÁGER, R.: Contractual-legal relations in Great Moravia. The study describes the rules of
contractual relations in Great Moravia with primary reference to the adjustment of the purchase
contract and interchangeable. Consequently, it is paid attention to etymological evolution of the terms
used to describe the purchase, sale and trade is used in the contemporary language of a Great
Moravia environment with reference to the development and use of these words in archaic Slovak
language. Attention is paid to the indication elements contractual-legal relations between pre-cyrilomethodius period and cyrilo-methodius period.
Keywords: purchase, sell, trade, Great Moravia, Slavonic language
1

VLASTNÍCTVO A MAJETKOVÉ VZŤAHY

Pokiaľ sa v historickej alebo právnohistorickej spisbe venuje pozornosť Veľkej Morave, je to
zvyčajne z hľadiska štátoprávneho a správnoprávneho – v súvislosti so spornými otázkami ohľadom
charakteru Veľkej Moravy ako štátu, ohľadom titulu jej panovníka, či ohľadom jej vnútornej správy –
členenia na župy na čele so županmi, sídliacimi na hradiskách. Čomu sa pozornosť venuje menej, sú
súkromnoprávne vzťahy na Veľkej Morave, kam patria aj majetkové vzťahy 1. Tieto otázky pritom úzko
súvisia aj s otázkami štátoprávnymi – totiž s tým, či možno Veľkú Moravu považovať za útvar
feudálny, s feudálnymi vzťahmi k pôde, a vzťahmi závislosti medzi seniormi a vazalmi, a na druhej
strane s tým, či možno Veľkú Moravu považovať za útvar patrimoniálny – kde panovník vystupuje ako
vlastník celého územia daného mocenského útvaru. V tejto práci však nebudeme venovať pozornosť
otázke Veľkej Moravy ako feudálneho a patrimoniálneho útvaru, ale budeme pozornosť venovať
primárne otázkam existencie súkromnoprávnych záväzkových vzťahov, kúpnej zmluve a vzťahov zo
záväzkových vzťahov vznikajúcich ako aj otázkam označovania prvkov záväzkového práva.
2
Majetkové vzťahy na Veľkej Morave: historické východiská a historicko-lingvistická
analýza
Ak akceptujeme tézu o neexistencii individuálneho súkromného vlastníctva pôdy na Veľkej
Morave, musíme predpokladať, že v takom prípade sa zrejme pôda obrábala kolektívne, a podliehala
osobitnému právnemu režimu odlišnému od individuálneho súkromného vlastníctva.
Iný bol pravdepodobne režim vzťahov k hnuteľnému majetku – tu už možno o niečo smelšie
predpokladať súkromné vlastníctvo, hoci z veľkomoravských normatívnych textov nám nevyplývajú
takmer žiadne zmienky o výmenných tovarovo-peňažných, či tovarovo-tovarových (produktovoproduktových) vzťahoch. Dokladom o súkromnom vlastníctve však môže byť napríklad trestnoprávny
postih krádeže, čo predpokladá existenciu súkromného (ak aj nie individuálneho, tak minimálne
rodinného, či rodového) vlastníctva.
Pozri bližšie: GÁBRIŠ, T. – JÁGER, R.: Najstaršie právo na Slovensku? Pokus o rekonštrukciu
predcyrilometodského normatívneho systému. Bratislava: Wolters Kluwer, 2016.
1

449

V rámci rodinných, resp. rodových vzťahov pritom mohli existovať aj iné majetkové vzťahy,
osobitne súvisiace s uzatváraním manželstva a potenciálnym majetkovým transferom medzi rodinami
manželov pri tejto príležitosti. Veľkomoravské pramene nám však neumožňujú rekonštruovať žiadne
konkrétne inštitúty manželského majetkového práva. Iba na základe zmienok arabských cestovateľov
sa môžeme domnievať, že muž mohol platiť nevestinmu otcovi tzv. obvenenie. 2
Arabskí cestovatelia referujú navyše aj o existencii istej trhovej výmeny – zmieňujú sa totiž
o platení šatkami (plátnom) a o tom, že v sídle panovníka (Svätopluka) konajú Slovania tri dni do
mesiaca trh, kde obchodujú.3 V cyrilometodských prameňoch sa vyskytujú aj osobitné staroslovienske
termíny pre inštitúty kúpy (kupitъ, iskuplj) a predaja (prodastъ), čo môže dosvedčovať, že miestnej
populácii boli tieto právne inštitúty známe. Iba hypoteticky, na základe neskorších zmienok, však mal
Karel Kadlec v prvej polovici 20. storočia za to, že výrazy kupovať a predávať mohli mať pôvodne iný
význam ako dnes; predajom sa totiž podľa neho rozumel každý právny úkon, ktorým jedna strana
odovzdávala vec k držaniu alebo užívaniu inej strane, bez ohľadu na to, či šlo o odovzdanie natrvalo
alebo len na určitú dobu.4 Slová predať a aj kúpiť teda podľa neho znamenali iba previesť predmet na
seba, či na druhého, a to buď dočasne alebo trvalo. Vychádzal tu pritom z obdobných vývodov
(sémantickej motivácie) pre nemecký termín „Kauf“. Takéto závery však nateraz nemajú oporu
v zachovaných prameňoch veľkomoravského obdobia.
Napriek nemožnosti bez pochýb sa prikloniť ku Kadlecovmu názoru, Kadlec veľmi správne
naznačil spôsob, akým možno pri výskume súkromnoprávnych vzťahov na Veľkej Morave postupovať
– vzhľadom na nedostatok iných historických zmienok sme totiž pri rekonštrukcii majetkových vzťahov
v cyrilometodskej a predcyrilometodskej dobe odkázaní podobne ako Kadlec opäť iba na historickolingvistickú analýzu jednotlivých staroslovienskych pojmov v zachovaných veľkomoravských
prameňoch. Budeme teda postupovať obdobne ako on, avšak na rozdiel od Kadleca sa zameriame
iba na pojmy, ktoré sa skutočne v cyrilometodských prameňoch vyskytujú, a nebudeme prenášať
neskoršie jazykové javy spätne do obdobia Veľkej Moravy.
Súdny zákonník pre ľud, Nomokánon, Anonymná homília a Ustanovenia svätých otcov
v staroslovienskom znení obsahujú bohatú, a doteraz v modernej dobe osobitne zo
súkromnoprávneho hľadiska nepreskúmanú databázu staroslovienskych výrazov s právnym
obsahom. Práve týmto termínom sa budeme na tomto mieste venovať, so snahou o identifikovanie
práve takých pojmov, ktoré mohli predstavovať právne významné súkromnoprávne termíny
používané miestnym obyvateľstvom na Veľkej Morave ešte pred príchodom Konštantína a Metoda.
Pritom však stále musíme mať na pamäti riziko, že nie všetky pojmy v cyrilometodských pamiatkach
sú miestnymi výrazmi z Veľkej Moravy, ale do veľkej miery sú v týchto textoch zachované výrazy
južnoslovanské (avšak zrejme obyvateľstvu Veľkej Moravy zrozumiteľné a označujúce tie isté reálie),
tvoriace základ slovnej zásoby staroslovienčiny. Opomenúť tiež nemožno nutnosť vylúčiť niektoré
východoslovanské vplyvy a výrazy, ktoré sa do zachovaných znení veľkomoravských pamiatok dostali
až ich následným opisovaním v stáročiach nasledujúcich po ukončení cyrilometodskej misie na Veľkej
Morave. Preto zo širšej množiny termínov ďalej podrobíme podrobnejšej analýze iba niektoré
z identifikovaných súkromnoprávnych pojmov, a to tie, pri ktorých predpokladáme kontinuitu
v stredoeurópskom priestore. Kým však prejdeme k detailnej analýze vybraných pojmov, v najširšom
zmysle môžeme jednotlivé identifikované právne termíny (najmä vecného a záväzkového práva)
rozčleniť nasledovne:
a) Označenie predmetov vlastníctva, spôsobu ich nadobudnutia a ich hodnoty
plěn – korisť (Zákonník, čl. 3)
svojego... tvoriti – prisvojiť si (Nomokánon, čl. 5)
iměnьja – majetky (Zákonník, čl. 8)
věšti – vec (Zákonník, čl. 17)
svoe vešti – súkromný majetok (Nomokánon, čl. 4)
cěna – majetok, cena, hodnota (Zákonník, čl. 1, čl. 20)
MMFH III, s. 415. Naopak, Gardízí píše, že u Maďarov poskytuje otec nevesty do manželstva veno.
Tamže, s. 427.
3 MMFH III, s. 347.
4 KADLEC, K.: O potřebě slovanských právních starožitností. Praha : Nákladem vlastním, 1904, s.
52-53. Kadlec tiež tvrdí, že podľa Grimma slovo Kauf znamenalo niekedy len „zmluva“ (Vertrag).
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dzělo drago – drahý majetok (Ustanovenia sv. otcov, čl. 5)
sъtažanija jemu vlastna – statok jemu patriaci (Nomokánon, čl. 3)
niva – pozemok (Zákonník, čl. 15)
prosto – výťažok (Nomokánon, čl. 8)
svoi obrok – žold, príjem z dávok (Nomokánon, čl. 5)
pribytъkъ svoi – zisky, príjmy (Nomokánon, čl. 11)
Z týchto pojmov majú priamy právny význam osobitne pojmy iměnьja, věšti, obroky, cěna a
dzělo. Z nich na tomto mieste podrobíme bližšej historicko-lingvistickej analýze pojem, ktorý má
najmenej zjavný sémantický význam – pojem cěna.
b) Označenie záväzkových zmluvných vzťahov, ich subjektov a objektov
iskuplj jego – kúpil ho (Zákonník, čl. 20)
kupitь plěnnika – kúpiť zajatca (Zákonník, čl. 19) platъ poltьno tъrgъ
množaišju cěnu – vyššiu cenu (Nomokánon, čl. 8)
vъsprijati cěnu – kúpna cena (Nomokánon, čl. 8)
prodanychъ – predané (Nomokánon, čl. 8)
prodastь – predávať (Zákonník, čl. 10), aj do otroctva (resp. podľa niektorých názorov je to ustálený
výraz pre výkup hlavy, teda pre inštitút známy pod germánskym označením wergeld, latinským
homagium, či ruským vira)
rovanije – dary (Kyjevské listy)
darъ – dar (Konštantínova modlitba)
isprositь – požičať si (Zákonník, čl. 22)
zaimъ – pôžička (Nomokánon, čl. 14)
vъ zaimъ dajati vъ lichvu – požičiavať na úrok (Nomokánon, čl. 14)
storiceju stjezajutь – vymáhajúc jedno percento (Nomokánon, čl. 14)
urok – diel (Zákonník, čl. 3)
lichva – úrok (Nomokánon, čl. 14)
potaštichъ sje – zaväzovať sa (Nomokánon, čl. 45)
dlъžьni – povinní (Anonymná homília, ods. 2)
dlъžьnikъ – dlžník (Zákonník, čl. 20)
zaimnikъ – dlžník (Nomokánon, čl. 14)
povinьnъ jestъ – je povinný (Zákonník, čl. 30)
zalagati – založiť (Zákonník, čl. 2)
izdručenijemь cebě vъdavati – prevziať ručenie (Nomokánon, čl. 14)
Priamy právny obsah a zrejme starší pôvod tu majú najmä pojmy dlъžьni, darъ, uroka, lichvy, zalagati,
kupitь a prodastь. Ich historicko-lingvistická analýza pritom neprináša žiadne prekvapivé závery, ale
iba potvrdzuje očakávaný dnešný význam týchto termínov; podrobnejšie sa preto ich výkladu
nebudeme venovať.
c) Označenie záväzkových vzťahov zo spôsobenia škody
na pakostь – na škodu (Nomokánon, čl. 45)
bestъštety – bez škody (Zákonník, čl. 22)
preděla vъschyštati inomu – zaberať inému územie (Nomokánon, čl. 2)
ustrojenьje tvoriti – poskytnúť náhradu (Zákonník, čl. 17)
Tieto termíny vo všeobecnosti v slovenčine nevykazujú lingvistickú stabilitu.
d) Označenie dedičských vzťahov
dědъ – dedo, starý otec, predok (kap. 4 a kap. 14 Života Konštantína)
naslědniky – dediči (Nomokánon, čl. 6)
ostaviti – odkázať (Nomokánon, čl. 4)
Z týchto pojmov podrobíme bližšej analýze kontinuálne pretrvávajúci výraz dědъ, ktorého
právny význam nemusí byť na prvý pohľad zrejmý.
e) Označenie pracovnoprávnych vzťahov
mьzdьnik – námezdník (Zákonník, čl. 19)
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mьzda – mzda (Zákonník, čl. 19)
izdrabotajetь – odrobí (Zákonník, čl. 20)
Uvedené termíny vykazujú v slovenskom jazyku stabilitu, ich podrobnejšia analýza sa však
vzhľadom na ich jednoznačný význam a aj s ohľadom na nutnosť obmedzeného rozsahu tejto práce
nejaví ako nevyhnutná.
3

Termín „cěna”

Starosloviensky termín cěna je obsiahnutý hneď dvakrát v čl. 8. Nomokánonu:
„V sudě že episkople da budeь tъ, ašte podobajetь vъsprijati cěnǫ li ne, zane množinsju prosto
prodanychъ vъzvratitim imъ množaišju cěnǫ.“5
Uvedený starosloviensky text bol v MMFH preložený nasledovne:
„Biskup pak ať rozhodne o tom, zda mají dostat nazpět kupní cenu čili nic, protože mnohdy výtěžek
z prodaných věcí jim nahradil víc než kupní cenu.“6
Použitie termínu cěna môžeme podobne nájsť už v prvom článku Zákonníka:
„Jeliko imotъ gospoda ta vъ selě i tvoritъ trěby i prisegy, da prodastъ sje sъ vьsěmь iměnьjemь svoim
a cěna ichъ dastъ sje ništiimъ.“
MMFH tu uvádza preklad:
„Ti, kdo konají oběti a přísahy, ať jsou prodáni s veškerým svým jměním, cena pak za ně stržená ať
se dá chudým.“7
Čl. 4 Zákonníka zasa uvádza:
„Imějei ženu svoju i priměšaja sě rabě, javljoštii sě beštinьnici siju, dostoit otъ kъněza zemli toi da vъ
inu zemlju prodadětъ, a cenǫ jeja dati ništiimъ.“8
Uvedený starosloviensky text bol v MMFH preložený do češtiny nasledovne:
„Má li kdo svou ženu a přiměšuje se k otrokyni, když je tento přečin prokázán, má být táto prodána
od knížete té země do jiné země, cena pak za ni stržená má se dát chudým.“9
Podobne podľa čl. 19 Zákonníka:
„Iže otъ stranьnychъ kupitъ plěnьnika i vьstroi jego, ašte imatъ cěnǫ, jǫže dastъ na němь, davъ na
sebe idetъ svobodъ. Ašte li ne imatъ, da imatъ iskuplь jego mьzdьnika donьdeže izdrabotajetъ sje
jǫže sъvěšta cěnǫ naricajǫštii sje mьzdě jemu na vьsako leto g stьljezje prětъ posluchy i tako
konьčavъšu jemu, i tako otъpuštajetь sje svobodъ.“
MMFH uvádza preklad:
„Kdo koupí od cizích vojínů válečného zajatce a restituuje ho k sobě do domu, má-li zajatec obnos,
který zaň dal, a dá jej za sebe, ať odejde svoboden. Pakliže ho nemá, ať je ten, kdo jej koupil, podrží
si jej jako námezdníka, dokud si neodpracuje obnos, na němž se dohodli. Přitom mzda na každý rok
tři stljazy se mu určuje před svědky. A ten, kdo ji takto dovrší, bývá propušten na svobodu.“10
Napokon, čl. 30 Zákonníka tiež pojednáva o cene:
„Prisnublaje stuždajego raba i kryje i i ne javě tvorje, povinьnъ jestъ togo svojego gospodinu pristrojiti,
drugu jego takogo raba (ili) dati cěnǫ jego.“
MMFH uvádza preklad:
„Kdo láká k sobě cizího otroka a skrývá ho a nezjeví, kde jest, je povinen restituovat toho svému pánu
a jiného takového otroka dát nebo jeho cenu.“11

5

MMFH IV, s. 274.
Tamže.
7 MMFH IV, s. 180.
8 MMFH IV, s. 181.
9 Tamže.
10 MMFH IV, s. 190. V tomto prípade upozorňujeme v preklade na menší detail – už na prvý pohľad
je možné vidieť mierny rozpor medzi oboma textami. V preklade, ktorý uvádza MMFH, je uvedené
slovné spojenie „kdo koupí od cizích vojínů“, zatiaľ čo v staroslovienskom pôvodnom texte sa
nenachádza slovo „vojak“; v MMFH bol teda zrejme do prekladu uvedený len na lepšie vysvetlenie
toho, odkiaľ bolo možné získať vojnových zajatcov. V tomto prípade by však slovo vojak malo byť
uvedené v zátvorke, aby bolo zrejmé, že v pôvodnom texte toto slovo nie je prítomné.
11 MMFH IV, s. 194.
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Na základe všetkých vyššie uvedených príkladov možno konštatovať, že starosloviensky
termín cěna je možné preložiť do slovenčiny v podobe slovenského cena, prípadne hodnota, či obnos.
Uvedené potvrdzuje aj Etymologický slovník staroslovienčiny.12 Uvedený slovník uvádza aj derivát
termínu cěna v podobe cěniti vo význame ceniť, oceňovať.
Termín cena má pritom identickú
alebo veľmi podobnú formu vo väčšine slovanských jazykov: bulharsky aj macedónsky cena, srbsky
a chorvátsky céna/cijéna, slovinsky céna, bielorusky cená, ukrajinsky ciná, rusky cená; všade vo
význame cena alebo hodnota, prenesene aj v morálnom zmysle.13 Etymologický slovník jazyka
českého navyše uvádza aj nárečové termíny, ktoré sú zjavným derivátom termínu cenǫ: cenkovat vo
význame príliš sa zjednávať, a rovnaký význam dáva aj východomoravskému termínu cechtat se.
Aj na základe tohto stručného výpočtu podoby daného termínu v slovanských jazykoch
možno konštatovať, že slovo cěna je zjavne pôvodu staršieho, a teda ešte predcyrilometodského. Ak
by tomu tak nebolo, nebolo by rovnomerne rozšírené v takmer identickej podobe vo väčšine
slovanských jazykov.
Etymologický slovník jazyka českého ešte navyše poukazuje na prekvapivú, zjavnú
sémantickú podobnosť slovanského termínu cenǫ a gréckeho πoɩvɳ vo význame náhrada, trest,
pomsta,14 prebraté aj do latinčiny v podobe poena, vo význame náhrada za zločin, pokuta, trest,
pomsta.15 Aj podľa Etymologického slovníka staroslovienčiny skutočne má mať predpokladaný
praslovanský termín *cěna základ v praindoeurópskom *kuoi-nā vo význame pokuta. Schrader
a Nehring tu konštatujú, že termín *kuoi-nā mal pritom pôvodný význam pokuta za zabitie, pokuta za
preliatu krv, alebo náhrada za trest.16 Pokorný k tomu dopĺňa, že tento termín má základ
v praindoeurópskom koreni *kuei vo význame dbať o niečo, niečo trestné spozorovať a stíhať to,
trestať to, pomstiť sa.17 Etymologický slovník jazyka českého naproti tomu uvádza významy
praindoeurópskeho *kuoinä18 stručnejšie – vo význame platím, splácam a mstím sa. Pôvodným
významom termínu teda podľa Macheka zrejme bola náhrada za ublíženie, cena zaň, nakoniec aj
cena vôbec, a v konečnom dôsledku aj samotný termín hodnota a vážnosť.19 Tento termín sa teda
pôvodne zrejme používal vo všeobecnosti vo význame náhrada (za niečo). Neskorší vývoj následne
priniesol posun pôvodného významu náhrada do významu hodnota, obnos a cena, aj v podobe
praslovanského *cěna. Je však potrebné upozorniť, že tento významový posun je omnoho starší než
nami skúmané obdobie. Je preto pravdepodobné, že na Veľkej Morave už pojem cena bežne
označoval primárne protihodnotu v zmysle trhovej výmeny.
4

Termín „dědъ”

Pre pochopenie rodových majetkových vzťahov možno mať za významné aj deriváty inak na
prvý pohľad neprávneho termínu dědъ. Termín dědъ bol zrejme jedným z označení, ktorými bola
označovaná hlava rodiny (predpokladaného rodinného nedielu), ako najstarší žijúci mužský člen
rodiny. Tento termín bol použitý napr. v kap. 4 a kap. 14 Života Konštantína, hoci nie priamo na
veľkomoravské reálie.
Termín pochádza z tzv. lalickej reči (reči detí učiacich sa hovoriť), teda nie je odvodený zo
žiadneho praslovanského alebo praindoeurópskeho pôvodného významu; aj napriek tomu však
deriváty tohto termínu nadobudli právny význam. Etymologický slovník jazyka staroslověnského tak

HAVLOVÁ, E. a kol.: Etymologický slovník jazyka staroslověnského. 2. diel. Praha : Academia,
1990, s. 93.
13 Tamže.
14 MACHEK, V.: Etymologický slovník jazyka českého. Praha : ČSAV, 1957, s. 83.
15 Poena –ae f: 1. náhrada za zločin, pokuta, trest, pomsta. 2. potrestanie, trest smrti 3. trápenie,
trýzeň, nebezpečenstvo. ŠPAŇÁR, Július – HRABOVSKÝ, Jozef: Latinsko/slovenský slovensko/latinský slovník. Bratislava : SPN, 1998, s. 452.
16 SCHRADER, O. – NEHRING, A.: Reallexikon der indogermanischen Altertumskunde 1-2. Berlín :
De Gruyter, 1917-1929, s. 156.
17 POKORNY, J.: Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bern : Francke, 1949-1969, s. 636.
18 Rozdiel v tvare *kuoi-nā a *kuoinä je spôsobený rozdielnymi formami prepisov medzi autormi
uvedených slovníkov.
19 MACHEK, V.: Etymologický slovník jazyka českého. Praha : ČSAV,1957, s. 83.
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uvádza, že derivátom tohto termínu je staroslovienske slovo dědьn´ь vo význame dedičná zem,20 čo
je nepochybne termín s právnym významom. Machek súladne s tým tvrdí, že dedina, teda majetok,
ktorému vládne dědъ, mal pôvodný význam rodového pozemkového (nehnuteľného) majetku. 21
Staroslovienčinou písané dokumenty veľkomoravského pôvodu, ktoré sme v našej práci
použili, síce na označenie „dediny“ používajú namiesto dědьn´ь termín sěle (Zákonník, čl. 15),
vzhľadom na používanie termínu dědъ a na kontinuitu termínov „dedina“ a „dediť“ v slovenskom
jazyku však používanie právnych výrazov odvodených od slova dědъ nemožno v prostredí Veľkej
Moravy vylúčiť; naopak, možno ho predpokladať.
5

Termíny rokъ, obrokъ, narokъ

Staroslovienčina veľkomoravského obdobia poznala a dokázateľne používala niekoľko
špecifických slov pri ktorých sa predpokladá, že pochádzajú z domáceho jazykového prostredia a
majúcich už na Veľkej Morave prevažne (či výlučne) právny význam. Jednalo sa o staroslovienske
slovo rokъ (ustanovenie, nariadenie, rozhodnutie/sekundárne aj počet) narokъ (hlásenie sa k právu,
nárok), a obrokъ (žold, „nárok vojaka“ či všeobecne plat). Hoci tieto slová nemajú identický význam,
uvádzame ich v jednej podkapitole, nakoľko majú spoločný etymologický slovný základ. Pre lepšie
pochopenie významov týchto slov uvedieme konkrétne použitia v Nomokánone22.
Iže lis e imъ povelętь, ot bratija i jep(i)s(ko)pъ našichъ i vъspominati i ispraviti sę dъlžьni
sutь. Vsi rěša: se ustavъ i se rokъ da postoitь nepodvižimъ23. (Tí, ktorí im to povolia, nech sú od
našich bratov a biskupov napomenutí a pokáraní. Všetci povedali: toto nariadenie a ustanovenie nech
zostane nezmeniteľným.) V tomto prípade bolo slovo rokъ použité vo význame ustanovenie,
nariadenie, rozhodnutie.
Eliko d(ě)vьstvovati oběštavъše sę / otmětajutь s(ę)oběštanija, sija dvoženьnikiъ rokъ da
ispъlnętь24. (Tí, ktorí urobili sľub panenstva, a tohto sľubu sa zriekajú, nech splnia nariadenie
stanovené pre bigamiu). Aj v tomto prípade bolo slovo rokъ použité vo význame ustanovenie,
nariadenie, rozhodnutie.
Iže vъschytajutь d(ě)vy sebe narokomъ sužitьja li spospějušte li sъizbalęjušta
vъschytajuštimъ ju, s(vę)tyi sborъ sъ ustavi, ašte sutь klirici, da otpadutь. Ašte li prostii ljudije, da
budetь proklęti25. (Strach tých, ktorí unášajú dievčatá pre nárok na manželstvo alebo únoscom
pomáhajú a s nimi pôsobia, svätý snem ustanovil, ak sú klerici, aby boli zbavení svojich hodností. Ak
sú to laici, nech sú prekliati). Slovo narokъ je tu použité vo význame hlásenie sa k právu (nárok), teda
únosom dievčaťa si páchatelia chcú zaistiť manželstvo (svoj „nárok“) podľa pohanského zvyku. 26
Vyššie uvedené významy staroslovienskeho rokъ možno považovať za správe. Aj Slovník
jazyka staroslovienskeho dáva slovu rokъ význam: 1. lehota, stanovený čas, 2. počet, 3. ustanovenie,
nariadenie27. Je pritom pozoruhodné, že staroslovienske rokъ vo význame lehota či stanovený čas
v Nomokánon ani v ostatných veľkomoravských normatívnych textoch použitý nebol (s týmto
významom bolo slovo rokъ používaný skôr v pamiatkach post-veľkomoravského obdobia). Použitie
slova rokъ s významom počet (stanovený počet) sa nám vo veľkomoravských normatívnych textoch
zachovalo minimálne v jednom prípade v Zákonníku:

HAVLOVÁ, E. a kol.: Etymologický slovník jazyka staroslověnského. 2. diel. Praha : Academia,
1990, s. 127.
21 MACHEK, V.: Etymologický slovník jazyka českého. Praha : ČSAV, 1957, s. 113. Naproti tomu vraj
stálo slovo statok (v nami skúmaných prameňoch nedoložené), ktorým sa označoval majetok
hnuteľný; preto sa vraj aj v súčasnej slovenčine používa slovo statok na označenie dobytka, ako formy
hnuteľného majetku. Napokon, derivátom termínu dědъ je aj súčasné slovo dediť, ktoré vraj malo
v pôvodnom zmysle význam „dostať dedovskú moc“, či získať čokoľvek z dedovského majetku.
22 Jedno použitie sa nachádza v Zákonníku. Pozri nižšie v texte.
23 290, XIX.
24 361, XXXIV.
25 340, XLII.
26 MMFH IV, s. 226.
27 KURZ, J. a kol.: Slovník jazyka staroslověnského. Zv. 35. Praha: Československá akademie věd,
1982, s. 650.
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V čl. 2 ZS Čislo že posluchъ da byvajetъ ai28 (jedinъ na desęte) a liše sego roka vъ malěi
pьrě otъ z29 (sedmi) do trii a mьne ně sego roka. (Počet svedkov nech je jedenásť a vyše toho počtu,
a v malom spore od siedmych do troch, ale nie menej od tohto počtu.)
V Nomokánone sa nachádza aj použitie slova obrokъ, ktoré má spoločný etymologický
základ so slovami rokъ a narokъ. Jedná sa o nasledovné použitie:
Zakon B(ož)ii velitь, da iž(e) oltarevi služatь, ot oltarę da pitajetь sę, poneže ni voinъ svoimi
obroky nikoliže lišajetь s(ę)30. (Zákon boží velí, aby ten, kto slúži oltáru bol živý, lebo ani vojak nebýva
nijako zbavený svojho žoldu). Hoci sa v tomto prípade staroslovienske obrokъ používa s konkrétnym,
pomerne úzkym vymedzením „žold“ (príjem vojaka, všeobecnejšie „plat“), vzhľadom na stavbu tohto
slova a jeho etymologickú blízkosť so slovami rokъ a narokъ je možné mu dať aj širší význam, to na
čo má vojak nárok.
Na základe týchto textových môžeme konštatovať, že v jazykovom prostredí na Veľkej
Morave bolo slovo rokъ používané s primárnym významom ustanovenie, nariadenie, rozhodnutie,
sekundárne s významom počet. Staroslovienske narokъ je tu použité vo význame hlásenie sa
k právu, teda s významom blízkemu súčasnému ponímaniu slovenského slova nárok. Hláskovo blízke
vyššie uvedeným slovám rokъ a narokъ je slovo obrokъ. Obrok je síce použité s primárnym
významom žold, ale môžeme predpokladať, že pôvodným významom tohto slova bolo „niečo, na čo
má niekto nárok“, a až sekundárne sa jeho význam posunul k špecifickejšiemu významu „nárok
vojaka“> žold.
Je potrebné poukázať na to, že slová narokъ a obrokъ sú len odvodeninami od pôvodného
slova *rokъ. Pre účely našej práce je dôležitá skutočnosť, že termíny rokъ aj narokъ (aj obrokъ –niečo
na čo má niekto nárok) boli v uvedených textových ukážkach použité s prevažne právnym významom.
Ak chceme dokázať existenciu slova rokъ a narokъ aj v slovienskom jazyku, je nutné si
priblížiť ich etymologický vývoj. Staroslovienske rokъ a narokъ majú svoj pôvod v praslovanskom
*rekti s predpokladaným významom riecť (povedať), povedať niečo niekomu, z toho vysloviť
požiadavku na niečo. Z praslovanského *rekti vzniklo odvodením ďalšie praslovanské slovo *na-rekti
a z tohto vzniklo ďalšie praslovanské *narokъ31. Slovo *narok teda vzniklo už v praslovanskom
období, avšak nie je možné hodnoverne konštatovať, že už v praslovanskom období, toto slovo malo
už špecifický právny význam, ktorý máme dokázaný v normatívnych textoch veľkomoravského
obdobia. Ani staroslovienčina používaná u južných a východných Slovanov nepozná špecifický
právny význam, ktorý máme dochovaný na Veľkej Morave. V cirkevnej slovančine má slovo rokъ
význam rok (12 mesiacov), počet32. Podobne ako tomu bolo pri slove istina aj ani slovo rokъ sa v
slovníku Witolda Manczaka vôbec nenachádza33.
Na rozdiel od východných a južných slovanských jazykov, v ktorých sa pri slovách rokъ
a narokъ špecifický právny význam slov v neskoršom vývojovom období nezachoval, inakšie tomu
bolo v našom jazykovom prostredí. Slovenské slovo nárok je kontinuantom („pokračovateľom“) slov
západoslovanského jazykového prostredia rokъ a narokъ a špecifický právny význam si toto slovo
udržalo aj po zániku Veľkej Moravy. Machek poukazuje na starobylosť českého slova nárok, ktoré

Keďže v danom období ešte neboli na našom území používané arabské číslice, na číselné
označenie sa (podobne ako aj pri rímskych čísliciach) používali písmená hlaholskej a cyrilickej
abecedy. V tomto prípade písmená „ai“ znamenali číselné vyjadrenie 11. Pozri bližšie: KURZ, J.:
Učebnice jazyka staroslověnského. Praha: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1969, s. 23.
29 V tomto prípade označenie písmenom „z“ znamenalo číselné vyjadrenie 7.
30 269, V.
31 KRÁLIK, Ľ.: Stručný etymologický slovník slovenčiny. Bratislava: Veda, 2016, s. 381. Porovnaj s
REJZEK, J.: Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015, s. 612.
32 ĎYAČENKO, G.: Polnyi cerkovno-slavyansky slovar. Moskva: Vydavateľské oddelenie
Moskovského patriarchátu, 1993, s. 555.
33 MAŃCZAK, W.: Przedhistorycne migracje slowian pochodzenie jezyka staro-cerkiewnoslowiańskiego. Krakov: Poľská akadémia vied, 2004.
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„nadobudlo“34 právny zmysel. Za slovenské odvodeniny slova nárok považuje aj slovo nárokom,
v zmysle úmyselne35 (čo je tiež jeden z právnych významov).
V slovenskom jazykovom prostredí má slovo nárok zrejmý právny význam nielen v súčasnej
slovenčine. Kuchar poukazuje aj na to, že v archaickej slovenčine exitovalo ešte niekoľko ďalších
slov, ktoré boli používané na vyjadrenie pojmu nárok36. Vzhľadom na niektoré významové posuny
slov slovenského právneho jazyka v minulosti, Kucharovo konštatovanie nie je nijako prekvapivé, ani
nenarúša starobylosť používania tohto slova vo veľkomoravskom jazykovom prostredí, či v prostredí
jeho používania v archaickej slovenčine (a češtine).
Na základe uvedeného môžeme konštatovať, že slová rokъ s významom ustanovenie,
nariadenie, rozhodnutie a narokъ s významom domáhanie sa práva, či zjednodušene nárok sú slová,
ktorým bol tento špecificky právny význam prisudzovaný v západoslovanskom jazykovom prostredí,
konkrétne v jazykovom prostredí Veľkej Moravy. Hoci tieto slová majú dokázateľne praslovanský
pôvod, nie je pravdepodobné, že by už pred začiatkom procesu rozpadu praslovanskej jazykovej
jednoty tieto slová mali špecifický právny význam, ktorý sa nám zachoval z obdobia Veľkej Moravy.
Ak by už pred začiatkom procesu rozpadu praslovanskej jazykovej jednoty tieto slová mali svoj
ustálený právny význam, tento by sa s veľkou mierou pravdepodobnosti zachoval aj v južných
a východných slovanských jazykoch. Keďže tomu tak nebolo, môžeme predpokladať, že tieto slová
s vyššie naznačeným významom majú nielen svoj pôvod, ale aj určitú dobu ustáleného významu už
pred príchodom byzantskej misie na území Veľkej Moravy. Metod tieto slová pri tvorbe Nomokánona
(a Zákonníka) prevzal z domáceho jazykového prostredia, a použil ich v týchto normatívnych textoch
s ich zaužívaným domácim významom.
Staršia jazykovedná literatúra považovala všetky tri slová rokъ, obrokъ, narokъ za slová
typické pre západoslovanské jazykové prostredie37. Hoci všetky tieto slová majú praslovanský pôvod,
súčasná jazykoveda poukazuje na to, že slovo obrokъ nie je typické len pre západoslovanské
jazykové prostredie, a „nenachádza sa v ňom nič špecificky moravského“38. Avšak toto konštatovanie
má pre účely našej práce len ten význam, že pri slove obrokъ si nemôžeme nárokovať na to, že bolo
používané vo svojom špecificky právnom význame len na území Veľkej Moravy. Konštatovanie o tom,
že toto slovo nie je typické len pre západoslovanské jazykové prostredie nijako neznižuje
pravdepodobnosť jeho existencie aj v slovienčine.
5
Zhrnutie výsledkov rekonštrukcie predcyrilometodských záväzkovoprávnych a
vecnoprávnych vzťahov
Na základe obsahu písomných pamiatok z obdobia Veľkej Moravy, ich jazykovej analýzy,
rovnako ako aj na základe záverov archeologických výskumov sa pri súčasnom stave poznania javí,
že vzťahy vo sfére vecného ani záväzkového práva neboli na Veľkej Morave vyvinuté do podoby
komplikovanejších právnych inštitútov.
V oblasti súkromného vlastníctva Veľká Morava ani na vrchole rozkvetu, a tobôž v dobe
predcyrilometodskej nebola na takej úrovni ako Byzancia a jej právny poriadok. Máme totiž všetky
dôvody predpokladať, že súkromné vlastníctvo k pôde ešte nemalo podobu individuálneho, ale
nanajvýš kolektívneho vlastníctva, možno vo forme „dedín“ – dedovského majetku. Naznačuje to aj
skutočnosť, že zachované juridiká vôbec neupravujú nakladanie s pôdou, a to ani v podobe
prideľovania pôdy panovníkom. Na druhej strane však hnuteľný majetok mohol byť a zjavne aj bol
predmetom súkromného vlastníctva, ako naznačuje právna úprava krádeže v normatívnych textoch,
zmienky o bohatých a chudobných v písomných zdrojoch nášho poznania o veľkomoravskej
spoločnosti, ako aj obsah hrobov.
Slovo „nadobudlo“ sme dali do úvodzoviek preto, že nie je celkom možné konštatovať, že slovo
„nárok“ nadobudlo právny význam v českom jazyku, keďže právny význam malo už skôr ako bolo
v českom jazyku používané. Vhodnejším by bolo konštatovanie, že slovo nárok si v českom jazyku
udržalo svoj pôvodný právny význam.
35 MACHEK, V.: Etymologický slovník jazyka českého. Praha: ČSAV,1957, s. 390.
36 KUCHAR, R.: Právo a slovenčina v dejinách. Budmerice: Rak, 1998, s.75.
37 STANISLAV, J.: Starosloviensky jazyk I. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1978,
s. 208.
38 MMFH IV, 2013, s.208.
34

456

Vyslovujú sa dokonca pochybnosti aj o tom, či sa vôbec na Veľkej Morave používali peniaze,
o ktorých pojednávajú normy nami skúmaných juridík.39 Javí sa totiž skôr, že výmenné vzťahy boli
založené na naturálnej a nie na peňažnej výmene, resp. že ako všeobecná výmenná hodnota sa
používali skôr hrivny, príp. podľa arabských zmienok plátenné produkty. Napriek tomu však
záväzkové právo poznalo základné pojmy ako sú kúpa, predaj, záloh, dlh a cena, a to v podstate s
rovnakým sémantickým obsahom ako v súčasnom jazyku (hoci prapôvodný význam niektorých
termínov, ako cena, môže byť prekvapivým). Opodstatnene tiež možno predpokladať aj existenciu
civilnej deliktuálnej zodpovednosti – povinnosti nahradiť škodu, ako o nej pojednávajú aj zachované
juridiká. Zložitejšie záväzkové vzťahy však zrejme na Veľkej Morave nemali miesta, čomu nasvedčuje
aj absencia úpravy takýchto inštitútov v texte Súdneho zákonníka pre ľud, resp. neprevzatie ich úpravy
z byzantského právneho vzoru – Eklogy.
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ZÁVÄZKY PLYNÚCE Z ROZVODU PRVOREPUBLIKOVÝCH
MANŽELSTIEV ROZVEDENÝCH PRE NEPREKONATEĽNÝ
ODPOR
Ingrid Lanczová
Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Katedra dejín práva
Abstrakt: Štúdia sa zameriava na zodpovedanie otázky, či pri rozvode pre špecifický rozvodový
dôvod zvaný ako ,,neprekonateľný odpor," zavedený do právneho poriadku zákonom č. 320/1919 Zb.
z. a n., vznikali rozvedenému manželovi finančné záväzky.
Kľúčové slová: rozvod, Československo, zákon č. 320/1919 Zb. z. a n., neprekonateľný odpor, vina
Abstract: The study focuses on answering the question whether financial obligations arose as a result
of divorce granted for special divorce ground called the insurmountable aversion, introduced into the
Czechoslovak legal order by the Law n. 320/1919 Coll. and existent until 1949.
Key words: divorce; Czechoslovakia; Law n. 320/1919 Coll.; insurmountable aversion; guilt
Na území Slovenska boli finančné záväzky vyplývajúce z rozvodu prioritne upravené v zák. čl.
XXXI/1894. Predmetný zákonný článok,1 platný do prijatia zákona o rodinnom práve v roku 1949,
obsahoval ad 1 právnu úpravu explicitne vyjadrených finančných záväzkov ako výživné a výplata
hodnoty darov darovaných v súvislosti s manželstvom alebo vstupom doň, ak nebolo možné ich
navrátenie2 a ad 2 odkazovaciu právnu normu, na základe ktorej mali byť iné majetkovo-právne
pomery manželov upravené platnými právnymi pravidlami.3 Daná právna norma odkazovala na
obyčajové právo, upravujúce spolunadobudnutý majetok (koakvizíciu), ktorého časť predstavovala pri
rozvode zákonný podiel a inštitúty ako veno a obvenenie,4 ktoré patrili do systému oddelených
majetkov manželov.5

Tzv. manželský zákon. Po vzniku I. ČSR existoval na území Slovenska a Česka právny dualizmus,
ktorý neodstránila ani manželská novela, t.j. zákon č. 320/1919 Zb. z. a n. Výsledkom pôvodných
unifikačných snáh bola osobitá úprava predmetnou manželskou novelou, ktorej ustanovenia o vzniku
manželstva platili jednotne pre územie Slovenska aj Česka, avšak úprava rozvodu bola odlišná na
slovenskom a českom území. Na území Slovenska boli k rozvodovým dôvodom relevantné § 76-80
zák. čl. XXXI/1894 a na území Česka § 13 zákona č. 320/1919 Zb. z. a n.
2 § 89 a nasl. zák. čl. XXXI/1894.
3 § 134 zák. čl. XXXI/1894.
4 LUBY, Š. Dejiny súkromného práva na Slovensku, s. 322.
5 Prirodzene, úprava porozvodových finančných záväzkov nebola v európskom priestore v 19. storočí
ničím nezvyčajným. Napr. francúzsky Code Civil z roku 1804 v článku 299 (kniha 1, titul 6, kapitola 4)
uvádzal, že ak dôjde k rozvodu z akéhokoľvek dôvodu, okrem prípadu rozvodu dohodou, stratil
manžel, kvôli ktorému sa manželstvo rozvádza, všetky výhody, ktoré na neho preniesla druhá
manželská stránka či už od zasnúbenia alebo od vstupu do manželstva. V článku 301 sa tiež
spresnilo, že ak nedošlo medzi manželmi k prenosu akejkoľvek výhody alebo tie, ku ktorým došlo, sa
nejavia byť dostatočné na zabezpečenie živobytia manželskej stránky, ktorá požiadala o rozvod, súd
môže priznať, z majetku manžela, kvôli ktorému sa manželstvo rozvádza, výživné. Porozvodové
majetkovo-právne pomery v prípade konsenzuálneho rozvodu boli upravené v článku 305, ktorý
uvádzal: ,,Polovica z majetku každého manžela pripadne deťom narodeným v tomto manželstve,
avšak otec aj matka majú zachované právo užívať takýto majetok až do plnoletosti týchto detí, za
predpokladu, že tak zabezpečujú obživu detí, ich výchovu a vzdelávanie, spôsobom zodpovedajúcim
ich majetku a stavu, a to bez ohľadu na akékoľvek iné výhody priznané týmto deťom matkou alebo
otcom v súvislosti s manželským sľubom.ˮ
1
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Podľa manželského zákona bolo potrebné navrátiť dary darované počas manželstva alebo
pred manželstvom v súvislosti so vstupom doň (napr. snubný dar), ak bola uplatnená pohľadávka
nevinným manželom.6 Ak boli obaja manželia vyhlásení za vinných, vrátenia darov sa nebolo možné
domáhať.7 V súvislosti s výživným,8 ktoré musel vinný muž platiť nevinnej žene, a to aj v prípadoch,
ak mali rovnaký príjem,9 manželský zákon ustanovil, že urobiť tak musel vopred, v hotovosti
zodpovedajúcej jeho majetkovému postaveniu a spoločenskému postaveniu a v mesačných
intervaloch až do okamihu, kedy žena uzavrela nové manželstvo (resp. manželka zomrela, zriekla sa
výživného alebo manželia obnovili spolužitie). Od konca 19. st. sa bolo možné stretnúť aj
s vyživovacou povinnosťou vinnej manželky voči manželovi, a to v právnej vede,10 v súdnej praxi11 aj
v návrhu uhorského občianskeho zákonníka z roku 1916 (§ 27).
V súvislosti s odkazovacou normou (§ 134) je potrebné zdôrazniť, že sociálnu premenu
spoločnosti (v 19. st.) bolo možné zachytiť vo vývoji niektorých inštitútov manželského majetkového
práva (koakvizícia, osobitný majetok manželov), a naopak nebolo možné ju pozorovať pri
tradicionalisticky vnímaných inštitútoch, akými boli veno a obvenenie.12 Jedinou zmenou týkajúcou sa

Úpravu porozvodových finančných záväzkov obsahoval aj nemecký BGB z roku 1896 v knihe
4, titul 7, § 1578 a nasl.: ,,Manžel vyhlásený za výlučne vinného musí zabezpečiť výživu svojej bývalej
manželky, zodpovedajúcu jej stavu, ak si takúto výživu nevie zabezpečiť sama zo svojho majetku
alebo príjmov plynúcich z pracovnoprávnych vzťahov, ak manželia žili takým spôsobom, že bolo pre
manželku bežné zarábať peniaze prácou. Manželka vyhlásená za výlučne vinnú musí zabezpečiť
výživu svojho bývalého manžela, ak si ju nevie zabezpečiť sám.ˮ Samozrejme, takáto výživa nemohla
obmedziť ďalšie záväzky vyživujúceho manžela, resp. vlastnú výživu vzhľadom na stav vyživujúceho
podľa § 1579. § 1578 neplatil, ak boli za vinných vyhlásení obaja manželia a vyživovacia povinnosť
bola ukončená novým manželstvom oprávneného a smrťou povinného. Rozdiel oproti uhorskej
úprave predstavoval napr. § 1583, podľa ktorého v prípade rozvodu manželstva z dôvodu duševnej
choroby, musí zdravý manžel vyživovať takého manžela rovnako, akoby bol vyhlásený za výlučne
vinného. Naopak, zhodná bola úprava týkajúca sa darovania, keďže podľa § 1584 mohol nevinný
manžel požadovať od manžela výlučne vinného navrátenie darov, darovaných v súvislosti so
zásnubami alebo vstupom do manželstva. In FRANCE, G.S. Code Napoleon or The French Civil
Code, s. 83-85 a BGB (1896). [cit.29.3.2017.] Text dostupný na internete:
http://www.koeblergerhard.de/Fontes/BGBDR18961900.htm
6 § 89, zák. čl. XXXI/1894.
7 FAJNOR, V.- ZÁTURECKÝ, A. Nástin súkromného práva platného na Slovensku a Podkarpatskej
Rusi, s. 426.
8 § 90 a nasl., zák. čl. XXXI/1894.
9 Ak došlo k prerušeniu spoločného manželského života z viny manžela, manželka mala nárok aj na
dočasné výživné, ktorý si mohla uplatniť žalobou, ktorá nebola viazaná na podanie žaloby na rozvod
manželstva. In LACLAVÍKOVÁ, M. Formovanie úpravy majetkových vzťahov medzi manželmi (od
vzniku uhorského štátu do prvej československej kodifikácie rodinného práva), s. 275-276 a s. 280.
10 ,,Zsögöd je za to, aby aj žena mala povinnosť vydržiavať utláčaného, práce neschopného muža,
tak ako je to v § 1360 nemeckého občianskeho zákonníka. Vavrikovi (členovi uhorskej kodifikačnej
komisie) sa zlaté pásky závislosti od ženy nevidia a myslí si, že len na prípad nezavinenej práce
neschopnosti má mať muž nárok na výživné od ženy. Podľa §§ 6 a 7 zák. čl. XXI/1898 je aj žena
zodpovedná za mužove nemocenské trovy, ale to je len navonok voči tretím osobám, týmto titulom
platený obnos má právo od muža požadovať naspäť.ˮ In: RÁTH, A. Práva medzi mužom a ženou
v Uhorsku, s. 13.
11 Vo všeobecnosti sa prax Kráľovskej kúrie priklonila k názoru, že i manželovi patrí výživné, ak je
nemajetný a neschopný zárobku a k pozbaveniu pracovnej (zárobkovej) schopnosti došlo až počas
trvania manželstva alebo následkom manželstva (napr. prenos infekčnej choroby z manželky na
manžela). In LACLAVÍKOVÁ, M. Formovanie úpravy majetkových vzťahov medzi manželmi (od vzniku
uhorského štátu do prvej československej kodifikácie rodinného práva), s. 282.
12 LACLAVÍKOVÁ, M. Formovanie úpravy majetkových vzťahov medzi manželmi (od vzniku
uhorského štátu do prvej československej kodifikácie rodinného práva), s. 87 a s. 91.
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obvenenia13 po prijatí civilnej úpravy bolo, že sa mohlo plniť aj pri rozvedení manželstva, ale len ak
bola žena nevinná alebo boli vinné obe manželské strany. Z toho vyplýva, že ak bola vinná len žena,
nárok na obvenenie stratila (čo platilo už podľa Tripartita- Trip. I/105).
Právna úprava darovania, výživného aj obvenenia v súvislosti s rozvodom a princípom viny sa
odlišovala od právnej úpravy koakvizície.14 Hoci sa v súdnej praxi bolo pomerne často možné stretnúť
s popieraním práva na polovicu spolunadobudnutého majetku kvôli manželkinej nevere, Kráľovská
kúria zaujala jednoznačné stanovisko, ktoré priznalo manželke právo na koakvizíciu, hoci len do
zániku koakvizičnej doby (t.j. doba skutočného manželského spolužitia).15
Situácia však bola odlišná na českom území, kde vo veci finančných záväzkov vyplývajúcich
z rozvodu platil ABGB. Odlišnosť netkvela v princípe viny, pretože podľa ABGB aj pôvodne uhorského
zákona si nároky na finančné záväzky mohla uplatniť iba nevinná strana, avšak rozdiel tkvel
v nejasnosti, ktorý, v súvislosti s koncepciou viny, vnášal rozvodový dôvod zvaný ako neprekonateľný
odpor (zákon č. 320/1919 Zb. z. a n., § 13 i).
Neprekonateľný odpor mohol mať podľa zákona 320/1919 Zb. z. a n. (manželská novela)
trojaké postavenie. Mohol byť odlukovým dôvodom,16 rozvodových dôvodom a dôvodom premeny
odlúčených manželstiev na manželstvá rozvedené. Úprava porozvodových finančných záväzkov bola
jednoznačná v prípade dobrovoľnej alebo nedobrovoľnej odluky manželov. ABGB ustanovoval totiž
nasledovné:
Pri dobrovoľnej odluke manželov záležalo na dohode manželov, či boli svadobné zmluvy 17
rozvodom zrušené alebo ako mali byť zmenené.18
Podľa Tripartita (časť 1, titul 93, § 2) bolo obvenenie odmenou ženy-legitímnej manželky, resp.
manželským dlhom manžela voči manželke za obvyklé naplnenie jeho potrieb (t.j. odmena za
svadobnú noc a vernosť). In WERBÖCZ, S. Werboczii Decretum Tripartitum. Tyrnaviae, s. 202.
14 T.j. spolunadobudnutý majetok manželov, získaný počas ich skutočného spolužitia, pričom jeho
výška sa zisťovala tak, že sa od konečného majetku, ktorý bol pri skončení manželského spolužitia,
odrátala hodnota počiatočného majetku manželky aj manžela, ako aj hodnota majetku nadobudnutá
jedným z nich počas manželstva z osobitného dôvodu, najmä dedením a nadobudnutím daru. In
LUBY, Š. Dejiny súkromného práva na Slovensku, s. 322.
15 Podľa judikatúry koakvizičná doba zanikla vstupom manželky, ktorej manžel je dlhé roky v Amerike,
do konkubinátu. Kuriálne rozhodnutie, č. 6017/1916 a č. 4658/1915. In LACLAVÍKOVÁ, M.
Formovanie úpravy majetkových vzťahov medzi manželmi (od vzniku uhorského štátu do prvej
československej kodifikácie rodinného práva), s. 231-232.
16 V časopise Právník síce bola položená nasledovná otázka: ,,Zakladá neprekonateľný odpor dôvod
odluky? Zákon na to výslovne neodpovedá. Náuka to spoľahlivo nerieši. Súdy rozhodujú rozmanito;ˮ
avšak jej kladné zodpovedanie umožnili nasledovné logické argumenty:
a) výpočet dôvodov v § 109 Občianskeho zákonníka bol exemplifikatívny a zrovnateľne dôležité
dôvody predstavovali dôvody odluky
b) pri nezrovnateľnom dôvode (resp. dôvode, o ktorom nevieme jasne povedať, či je zrovnateľný
alebo nie podľa autorovho prístupu Nur vorlauter Parteigeist antwortet mit ja oder nein, während
der vorsichtige Denker ja und nein zugleich antwortet...), t.j. dôvode neprekonateľného odporu,
sa aplikoval argument a maiori ad minus, ktorý rakúski právnici aplikovať nemohli kvôli
konfesnému rázu práva, ktorý sa však už pominul (neprekonateľný odpor bol podľa rakúskeho
ABGB dôvodom rozvodu nekatolíckych manželstiev)
c) nejde len o dictamen rationis, ale aj o dictamen legis, lebo rozlukový zákon sa v § 17 odvolával
na § 13, v intenciách ktorého vykladá § 107-109 Občianskeho zákonníka, a odvolal sa naň ako
na celok, bez odlíšenia jeho litery i) od ostatných.
Obdobné potvrdila aj judikatúra (napr. rozhodnutie NS ČSR č. 9500, Rv I 1387/29, zo dňa 30.
decembra 1929: ,,I nepřekonatelný odpor jest důvodem odluky manželství od stolu a lože.ˮ)
a odborná literatúra (napr. Sedláček). In ČERMÁK, V. Nepřekonatelný odpor důvodem rozvodu. In
Právník, ročník LXXIII, s. 620-621, 623 a VÁŽNÝ, F. Rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé
republiky ve věcech občanských, s. 1721 a SEDLÁČEK, J. Rodinné právo, s. 61.
17 Podľa § 1217 ABGB (1811) boli svadobnými zmluvami všetky zmluvy o majetku, ktoré vznikli
v súvislosti s manželstvom.
18 § 1263 ABGB (1811).
13
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Pri nedobrovoľnej odluke, resp. ak bola odluka povolená rozsudkom a nebola vinná žiadna
strana alebo boli vinné obe strany, mohol každý z manželov žiadať žalobou, aby boli svadobné zmluvy
prehlásené súdom za zrušené. Ak bola bez viny len jedna strana, mohla len ona, bez ujmy nároku na
plné zadosťučinenie (výživné),19 žiadať žalobou, aby boli svadobné zmluvy prehlásené za zrušené.20
Neprekonateľný odpor však sám o sebe nebol dôvodom nedobrovoľnej odluky. Podľa rozhodnutia NS
ČSR číslo 4072: ,,Jednostranný neprekonateľný odpor jedného manžela, ktorému sa druhý manžel
vzpiera, nestačí, aby na jeho základe bola povolená odluka od stola a lože.ˮ V odôvodnení sa však
pokračovalo so slovami: ,,Ibaže by neprekonateľný odpor bol odôvodnený niektorým, v § 109
Občianskeho zákonníka príkladmo uvedeným alebo jemu na roveň postaveným, dôvodom
rozvodovým.ˮ21
V prípade rozvodu manželstva bol smerodajný § 1266 ABGB, podľa ktorého svadobné zmluvy
zanikajú, ak sa o nich strany nijako nedohodli. Ak bola však jedna strana nevinná, prináležalo jej, bez
ujmy nároku na plné zadosťučinenie, dňom, kedy bol rozvod povolený, všetko to, čo mu bolo
svadobnými zmluvami prisľúbené, ak prežil druhého manžela. Manželovi tiež zostali zachované
nároky z dedičskej zmluvy. V praxi to znamenalo, že ak je manželka nevinná a manžel vinný, môže
ihneď žiadať vrátenie vena (ak jej tento nárok patrí), plat vdovský, obvenenie a rozdelenie spoločného
majetku. Ak je manžel nevinný a manželka vinná, manželka nemá nárok na obvenenie, vdovský plat,
manžel môže žiadať rozdelenie spoločného majetku, ale musel vrátiť aj veno. Hoci to nebolo výslovne
upravené, bolo bez pochýb, že bolo nutné veno vrátiť, ak patrilo tretej osobe a právna veda sa ustálila
aj na akceptovaní podobných zásad pri povinnosti vrátiť veno manželke. Veno mohol nevinný manžel
zadržať len za účelom náhrady škody spôsobenej rozvodom. 22
Nevylučovala však hlavná myšlienka konceptu neprekonateľného odporu, ako subjektívnej
a psychologickej platformy, skúmanie viny pri rozvode podľa § 13 i)? Nebol v čase prijímania právnej
úpravy neprekonateľný odpor skôr psychologický pojem ako právny? A možno teda viniť niekoho zo
subjektívnych pocitov?
Podľa súdobej literatúry: ,,Bežnou je domnienka, že akosi z podstaty neprekonateľného
odporu vyplýva, že medzi manželmi panuje nevina, resp. vzájomná vina...ˮ 23
Vo všeobecnosti sa prijímalo nasledovné: ,,Vinu na rozvode pre neprekonateľný odpor
skúmať, a výrok o nej do rozsudku prijímať, sa evidentne nemá.ˮ24 Existovalo tiež súdne rozhodnutie
NS ČSR, podľa ktorého, ak sa domáhali obaja manželia rozvodu pre rozvrat, nebolo potrebné skúmať,
kto z nich je rozvratom prevažne vinný (manželka opustila manžela pre jeho nízky príjem a manžel
cudzoložil)25, a keďže podľa časti právnych teoretikov bol rozvrat vo vzťahu supremácie nad odporom,
predmetné rozhodnutie vzťahovali aj na neprekonateľný odpor. Ak strany chceli využiť
neprekonateľný odpor ako prostriedok k dosiahnutiu rozvodu dohodou,26 resp. pociťovali obojstranný
19 ,,Pri

nedobrovoľnej odluke má manželka nárok na výživu, pokiaľ nie je vinná rozvodom, bez ohľadu
na to, či je manžel vinný alebo nevinný. Ak sú obaja manželia vinní, môže sudca z dôvodu slušnosti
priznať manželke nárok na slušnú výživu.ˮ In SEDLÁČEK, J. Rodinné právo, s. 105.
20 § 1264 ABGB (1811).
21 Rozhodnutie NS ČSR č. 4072, Rv II 296/24, zo dňa 23. júla 1924. In VÁŽNÝ, F. Rozhodnutí
Nejvyššího soudu Československé republiky ve věcech občanských, s. 1079-1080.
22 SEDLÁČEK, J. Rodinné právo, s. 105.
23 ČERMÁK, V. Nepřekonatelný odpor důvodem rozvodu. In Právník, ročník LXXIII, s. 631.
24 Napr. Krčmář či Svoboda. In ČERMÁK, V. Nepřekonatelný odpor důvodem rozvodu. In Právník,
ročník LXXIII, s. 630.
25 Rozhodnutie NS ČSR č. 800, Rv I 670/20, zo dňa 7. decembra 1920. In VÁŽNÝ, F. Rozhodnutí
Nejvyššího soudu Československé republiky ve věcech občanských, s. 704.
26 To, že to bolo možné, dosvedčuje ad 1) odborná literatúra nasledovne: ,,Neprekonateľný odpor bol
zjavnou náhradou za nepovolenie rozluky jednoduchou dohodou strán, keďže mohol byť ľahko
simulovaný, ak sa strany dohodli o rozluke aj z iných dôvodov.ˮ alebo ,,Náš zákonodarca prehlasujea to dokonca s akousi okázalosťou, že rozvod na základe vzájomného súhlasu manželov (ktorý bol
v tom čase povolený len v Nórsku, Belgicku a Rumunsku) neuzákoňuje. Toto tvrdenie však vôbec
nezodpovedá pravde!ˮ
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neprekonateľný odpor, zmierlivými boli aj porozvodové finančné záväzky voči druhému manželovi,
ktoré boli výsledkom dohody manželov, príp. vôbec nevznikli.
Mohla nastať však situácia, že neprekonateľný odpor pociťoval len jeden manžel;27
Situácia sa tak stala z hľadiska finančných záväzkov komplikovanou. Samozrejme, keďže sa
k dôvodu neprekonateľného odporu vyžadoval súhlas druhého manžela, možno teoreticky povedať,
že druhý manžel nemusel dodatočne súhlas prejaviť. Z hľadiska psychologického však život
v manželstve, kde na ktorejkoľvek strane a v akejkoľvek podobe figuroval neprekonateľný odpor
možno prinajmenšom označiť za náročný, a tak manžel často udelil súhlas aj ak sa rozviesť nechcel.
Objavili sa tak nevyhnutné otázky; Ako určiť, kto bol vinný z neprekonateľného odporu? Bola vinnou
osoba, ktorá neprekonateľný odpor cítila? Alebo bola vinná osoba, kvôli ktorej druhý manžel
neprekonateľný odpor cítil? Čo ak jeden z manželov cítil odpor a druhý ho začal cítiť tiež, lebo sa cítil
byť ponížený spolužitím s osobou, ktorá k nemu cítila neprekonateľný odpor? Kto mal v takomto
prípade prevažnú vinu?
V právnej teórii sa, pravdepodobne z dôvodu uvedomenia si dosahu ustanovenia
koncipovaného vágne a široko, a z dôvodu potreby riešenia adaptácie moderného rozvodového
prostriedku do tradičného prostredia s vládnucou koncepciou viny, ujala téza supremácie rozvratu
nad neprekonateľným odporom.28 Podľa nej všetko, čo sa vzťahovalo na rozvodový dôvod rozvratu,
malo sa vzťahovať aj na rozvodový dôvod neprekonateľného odporu. Neprekonateľný odpor tak
prestal figurovať ako rozvodový dôvod založený na vnímaní či prežívaní určitej situácie. Musel stáť
na objektívnych dôvodoch, ktoré sa museli dokázať a nie na dôvodoch subjektívnych, ktoré by pred

Ad 2) to vyplýva zo skúmania hmotnoprávnych a procesnoprávnych predpisov vo vzájomnej
súvislosti. Podľa § 17: ,,Ak bola súdom právoplatne vyslovená odluka podľa §§ 107-109 obč. zák.,
a to z niektorého dôvodu podľa § 13 tohto zákona, môže každý manžel, nehľadiac na ustanovenie §
15, žiadať o rozvod manželstva na podklade už vykonaného sporu o rozvod...ˮ
§ 17 umožňoval rozvod dohodou tým, že v odlukovom konaní dominovala zásada formálnej pravdy,
t.j. prejednacia zásada, kým v rozvodovom konaní zásada materiálnej pravdy, zásada vyšetrovacia
a tým, že súdy vykladali toto ustanovenie ináč, ako chcel zákonodarca. Zákonodarca chcel, aby sa
nanovo posúdili všetky pôvodné okolnosti, no v praxi to vyzeralo tak, že odlukový dôvod považovali
súdy hneď za dôvod rozvodový. Čiže manžel mohol relatívne jednoducho docieliť odluku (napr. aj
rozsudkom pre zmeškanie, čo potvrdil Najvyšší súd viacerými rozhodnutiami- napr. rozhodnutie NS
ČSR č. 918, R I 32/21, zo dňa 9. januára 1921) a v praxi sudcovia každé odlúčené manželstvo
rozviedli.
Tiež podľa § 18 v kombinácii s § 13 i): ,,V sporoch o rozvod manželstva pre neprekonateľný
odpor odpadá predchádzajúca odluka podľa § 13 i), ak sú manželia už súdom odlúčení a uplynul od
tej doby jeden rok, bez toho, aby manželia obnovili manželské spoločenstvo; ak uplynuli tri roky od
vykonanej súdnej odluky, je potrebné pokladať tvrdený odpor za dokázaný, pokiaľ výsledky ústneho
jednania tomu neodporujú.ˮ
Sudca sa síce riadil vyšetrovacou zásadou, ale ak manželov na základe ich vzájomnej vôle
(dobrovoľne, bez dokazovania objektívnych dôvodov) už predtým sudca odlúčil, žili v odlúčení tri roky
a na pojednávaní sa nepreriekli o tom, že ich rozvod, resp. neprekonateľný odpor ako dôvod rozvodu
nemá objektívny dôvod, ich manželstvo bolo rozvedené. In KLABOUCH, J. Manželství a rodina
v minulosti, s. 226 a VACEK, J. Naše revoluce a manželství, s. 51-55 a ROUČEK, F.- SEDLÁČEK, J.
Komentář k československému obecnému zákonníku občanskému a občanské právo platné na
Slovensku a Podkarpatské Rusi, s. 667.
27 Napr. podľa rozhodnutia NS ČSR súhlas druhého manžela so žiadosťou o rozvod pre
neprekonateľný odpor má, podľa úmyslu zákonodarcu, byť ochranou manželstva proti manželovi,
ktorý prechováva voči druhému manželovi neprekonateľný odpor, ale nemôže preň uviesť dôvody
hodné zreteľa. In rozhodnutie NS ČSR č. 4782, Rv I 27/25, zo dňa 5. marca 1925. In VÁŽNÝ, F.
Rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky ve věcech občanských, s. 1119.
28 ,,Tak bolo raz usúdené a potom už prijaté...ˮ Odkaz na článok A. Horáka, ktorý sa sám vyjadril, že
vedel, že založí výklad svoj na § 13 h), ale netušil, aké neprebádané poklady latentného práva sú
v ňom uložené.. In ČERMÁK, V. Nepřekonatelný odpor důvodem rozvodu. In Právník, ročník LXXIII,
s. 633 a HORÁK, A. Zákon rozlukový po roce praxe. In Právník, ročník LIX, s. 313.
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sudcom ostali skryté (,,fakt nemožnosti spolužitia musel byť objektívne zistiteľný,ˮ29 resp. ,,rozvod pre
neprekonateľný odpor nebude povolený, ak odpor nebude preukázaný objektívne.ˮ 30) Subjektívne
tvrdenia manželov ako rôznosť pováh alebo že sa k sebe nehodia, alebo že spolu už dlho nežijú,31
neboli podľa praxe postačujúce na naplnenie rozvodového dôvodu neprekonateľného odporu. Muselo
ísť o dôvody konkrétne32 a objektívne dokázané.33 Ak ich neuviedol žalobca, musel byť o podstatné
dôvody opretý súhlas žalovaného.34 Znalosť konkrétnych, objektívnych dôvodov tak ľahšie
umožňovala určiť prípadného vinného manžela, ktorému vznikli finančné záväzky.
Ochrana nevinného sa dosiahla dokonca i pripustením podmieneného súhlasu s rozvodom
pre neprekonateľný odpor. V rozhodnutí NS ČSR35 bolo uvedené, že manžel mohol udeliť súhlas na
rozvod pre neprekonateľný odpor pod podmienkou, že rozvod bol vyslovený z viny druhého manžela;
,,Súhlas s rozvodom pre neprekonateľný odpor možno viazať na podmienku vyslovenia výlučnej viny
žalobcu...ak strana prehlási zreteľne, že rozvod nežiada okrem prípadu samojedinej viny odporcu,
lebo...rozvod nezáleží od vôle strán, ale...pokiaľ ide o zachovanie manželstva, dispozícia strán je
neobmedzená a súd je v záujme zachovania manželstva ňou viazaný.ˮ
Predmetné riešenie vzniknutej situácie tzv. supremáciou rozvratu nad odporom bolo
pravdepodobne v daných podmienkach nevyhnutné, no nemožno tvrdiť, že od začiatku
zákonodarcom predvídané. Odôvodnenie možno nájsť v tvrdení, že ak zákon položil vedľa seba dva
pojmy, je nutné predpokladať, že zákonodarca si počínal rozumne a treba sa brániť myšlienke, že ide
o hrubý poklesok logický (vzájomnú obsažnosť pojmov v literách h) a i), lebo rozvrat je stav vonkajší
a odpor je stav vnútorný, priamo nedokázateľný, kvôli čomu sa vyžaduje súhlas a odluka ako indície
odporu.36
Ani otázka viny nebola bezpredmetnou. Ak by bola supremácia rozvratu nad neprekonateľným
odporom, znamenalo by to, že žalobu nemohol podať manžel prevažne vinný z rozvratu (ku ktorému
by sa pripojil druhý manžel). Podľa už spomenutého a náukou akceptovaného rozhodnutia však
,,súhlas s rozvodom pre neprekonateľný odpor možno viazať na podmienku vyslovenia výlučnej viny
žalobcu...,ˮ a tak žalobu de facto podala osoba, ktorá mala dominantnú vinu, pričom odlíšenie
prevažnej a výlučnej viny nemuselo byť vždy evidentné, najmä podľa prístupu nihil fit sine causa.
Hierarchizáciu považujeme, za dôsledok vplyvu kánonického práva 37 a uvedomenia si
skutočnosti, nakoľko zákonodarca pri vytvorení zákona otvoril množinu možnosti rozvodov
v porovnaní s ostatnými európskymi krajinami (zostavenie československých rozvodových dôvodov
nazvané ako klasobranie Klabouchom a pred ním Vacekom). Vyplývalo by to aj z nasledovného
tvrdenia: ,,Doteraz bol útočiskom neprekonateľný odpor. Keď mali (strany) dôvody alebo dôkazy slabé
alebo žiadne, zostrojili si odpor a keďže sa v súvislosti s ním tak málo dá dokázať, muselo sa
mnohému len veriť. Ak bola strana bohatá, druhá strana sa odškodnila, aby pristúpila na odpor
ROUČEK, F.- SEDLÁČEK, J. Komentář k československému obecnému zákonníku občanskému
a občanské právo platné na Slovensku a Podkarpatské Rusi, s. 638.
30 GERLICH, K. Rozvod, rozluka, alimenty, s. 163.
31 Rozhodnutie NS ČSR č. 7249, Rv. II 67/27, zo dňa 16. augusta 1927. In VÁŽNÝ, F. Rozhodnutí
Nejvyššího soudu Československé republiky ve věcech občanských, s. 1716-1718.
32 ,,Všetko, čo žalobca uviedol je tak povrchné, že o tom nemožno vykonať dokazovanie, ktorým by
sa vypátrali okolnosti, ktoré by žalobu odôvodnili.ˮ In rozhodnutie NS ČSR č. 4072, Rv II 296/24, zo
dňa 23. júla 1924. In VÁŽNÝ, F. Rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky ve věcech
občanských, s. 1079-1080.
33 Rozhodnutie NS ČSR č. 82, Rv II 109/45, zo dňa 15.mája 1946. In VÁŽNÝ, F. Rozhodnutí
Nejvyššího soudu Československé republiky ve věcech občanských, s. 190-191.
34 Podľa rozhodnutia NS ČSR č. 4782, Rv I 27/25, zo dňa 5. marca 1925: ,,Manželia spolu dlho nežili,
žalobca sa o manželku ani o deti nestaral a v dvoch prípadoch sa dopustil manželskej nevery.ˮ In
VÁŽNÝ, F. Rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky ve věcech občanských, s. 1119.
35 Rozhodnutie NS ČSR č. 7710, R. I 4/28, zo dňa 21. januára 1928. In VÁŽNÝ, F. Rozhodnutí
Nejvyššího soudu Československé republiky ve věcech občanských, s. 529.
36 ČERMÁK, V. Nepřekonatelný odpor důvodem rozvodu. In Právník, ročník LXXIII, s. 635-636.
37 ,,Okolnosť, že Habsburgovci svojho času podrobili vzbúrený národ nie len k svojmu vlastnému
prospechu, ale aj k väčšej cti a sláve cirkvi rímsko-katolíckej, a následné vrelé priateľstvo
samozvaných vládcov národa k tejto cirkvi boli (prvým) kameňom úrazu.ˮ In VACEK, J. Naše revoluce
a manželství, s. 4.
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a všetkým bolo dobre. Nie sme moralisti, ak boli bezdetní...našu mienku sme povedali až teraz. Ale §
13 je daný promiscue- detní, bezdetní- všetko jedno, tá brána nie je pre kšefty a experimenty.ˮ38
To, že vytvorenie vzťahov nadradenosti a podradenosti bolo výsledkom až následnej
interpretácie zákona39 dosvedčuje aj nasledovné:
Subsumácia odporu pod rozvrat nebola taká jednoduchá a vyvolala viacero otázok, na čo sa
upozornilo v časopise Právník; ,,Neprekonateľný odpor je vlastne a správne čiastočne generálneho
dôvodu, t.j. rozvratu, ale tento je ešte obsiahlejší.ˮ Autor predmetného článku však polemicky
skonštatoval: ,,Potom ale naozaj nechápeme, prečo má byť nárok na rozluku pre neprekonateľný
odpor viazaný na súhlas druhej strany...Ak pri rozvrate nesmie byť žalobca prevažne vinný, nesmie
byť ani pri odpore...ˮ V inej publikácii ale bolo uvedené, že pri odpore sa žiadna vina nevyžaduje
a prípadné zavinenie je úplne irelevantné.40 To, že neprekonateľnému odporu sa vnucovala iná
pozícia, než aká pôvodne vyplývala zo zákona bolo napokon odčítateľné aj z ďalšej autorovej vety:
,,Ak netreba súhlas druhej strany pri rozvrate, netreba ho ani pri odpore, tak nech je toto ustanovenie
litery i) čo najskôr zákonom abrogované, lebo výkladom ho už odstrániť nemožno.ˮ41
Ak by sme súhlasili s tým, že neprekonateľný odpor bol od počiatku (od vytvorenia zákona)
špecifickým druhom rozvratu ako to uvádza dobová literatúra, mohol by sa daný dôvod v právnej
úprave javiť ako nadbytočný. Naopak, súhlasíme s tvrdením, že ,,rozvodové dôvody v § 13, správne
za sebou v troch skupinách nasledujú. Prvá skupina, t.j. písmená a)-g) predstavovali objektívny dôvod
k rozvodu manželstva. Druhá skupina, t.j. rozvrat manželstva, hoci pôvodne predstavoval subjektívny
rozvodový dôvod majúci funkciu zadnej brány vo vzťahu k písmenám a)-g), hneď podľa dôvodovej
správy sa stal hlavnou bránou, teda dôvodom objektívnym, založeným na písmenách a)-g) a ich
variáciách.ˮ42 V tretej skupine bol napokon neprekonateľný odpor, majúci pôvodne výlučne
subjektívny charakter, vyžadujúci súhlas oboch manželov s rozvodom a osobitne sa stavajúci
k zavineniu rozvodu, t.j. dôvod úplne odlišný od predchádzajúcich dvoch skupín.
Na to, aby bolo možné tvrdiť závislosť jednotlivých dôvodov, musel by mať zákon odlišnú
formuláciu, aká bola uvedená aj v časopise Právník;
,,Zákon chcel a mal znieť a (autor trval na tom, že) má zmysel akoby znel:
§ 13. Ak medzi manželmi vznikne taká situácia, že od nich nemožno spravodlivo požadovať,
aby v ňom zotrvali (rozvrat manželstva), môže manžel, ktorý nie je rozvratom sám prevažne vinný,
žiadať o rozvod. Za taký rozvrat pokladá sa najmä (v následnosti vymenované písmená a)-g) a i).ˮ43
Vzhľadom na neexistenciu neprekonateľného odporu ako rozvodového dôvodu v zák. čl.
XXXI/1894 k obdobným komplikáciám na území Slovenska nedochádzalo. Neznamená to, že by
uhorská právna teória aj súdna prax nenašli cestu k obchádzaniu striktnosti zákona umožnením kvázikonsenzuálneho rozvodu. Im na to však slúžil § 77 zák. čl. XXXI/1894,44 v súvislosti s ktorým nebolo
pochýb, že vinu na rozvode zisťovať, a v rozsudku vyhlásiť, je nutné. ,,V súvislosti s každým
rozvodovým dôvodom bolo najdôležitejšie vypočuť svedkov, lebo vo väčšine prípadov označili vinnú
stranu,45ˮ a tak tomu bolo aj v súvislosti s predmetným §-om upravujúcim zlomyseľné opustenie
manžela bez právnej príčiny.

HORÁK, A. Zákon rozlukový po roce praxe. In Právník, ročník LIX, s. 357.
Na základe viacerými autormi prevzatého tvrdenia A. Horáka (HORÁK, A. Zákon rozlukový po roce
praxe. In Právník, ročník LIX, s. 353-358). In ČERMÁK, V.: Nepřekonatelný odpor důvodem rozvodu.
In Právník, ročník LXXIII, s. 633.
40 ROUČEK, F.- SEDLÁČEK, J. Komentář k československému obecnému zákonníku občanskému
a občanské právo platné na Slovensku a Podkarpatské Rusi, s. 639.
41 HORÁK, A. Zákon rozlukový po roce praxe. In Právník, ročník LIX, s. 405.
42 ČERMÁK, V. Nepřekonatelný odpor důvodem rozvodu. In Právník, ročník LXXIII, s. 636.
43 HORÁK, A. Zákon rozlukový po roce praxe. In Právník, ročník LIX, s. 356.
44 ,,Je isté, že strany môžu veľakrát rozviesť svoje manželstvo na základe dohody podľa § 77 a),
pričom takáto dohoda nevyjde na povrch v súdnom konaní...ˮ In RAFFAY, F. A Hütlen Elhagyás Mint
Házasságbontó Ok, s. 64.
45 NAGY, A. A házasság intézménye a dualizmus utolsó két évtizedében, s. 22.
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Záver
Na základe vyššie skúmaného potvrdzujeme náš záver, že neprekonateľný odpor bol
zákonodarcom, v zákone č. 320/1919 Zb. z. a n., predstavený ako rozvodový dôvod nahrádzajúci
rozvod dohodou. Mal samostatné postavenie mimo akejkoľvek štruktúry, či hierarchie, z ktorej by od
začiatku vyplývala jeho potreba stotožnenia s iným objektívnym rozvodovým dôvodom. Aj právna
teória (napr. Sedláček) upravovala majetkové nároky zo zrušenia manželstva na základe
neprekonateľného odporu v samostatnej skupine, podľa ktorej muselo dôjsť pri rozvode z dôvodu
neprekonateľného odporu k navráteniu vena, došlo k zániku nároku na obvenenie a na vdovský plat
a zo spoločného majetku mal dostať každý manžel to, čo do spoločenstva majetkového vložil.
Uvedomenie si naširoko otvorenej rozvodovej možnosti a tradičné prostredie viedli k snahám
právnikov okliešťovať rozvodový dôvod neprekonateľného odporu zvolením takmer jednotného
prístupu subsumácie neprekonateľného odporu pod iný rozvodový dôvod- rozvrat manželstva.
Poznaním objektívnych dôvodov sa jednoznačnejšie vedela stanoviť vina či nevina toho ktorého
manžela a aj v dôsledku prežívajúcej tradície, že nevinnému manželovi vzniklo právo na finančné
plnenie, začal neprekonateľný odpor vystupovať skôr ako druhotný rozvodový dôvod. Teória
supremácie rozvodového dôvodu rozvratu nad neprekonateľným odporom bola možnosťou, ako obísť
pôvodný prístup, že z podstaty neprekonateľného odporu vyplýva, že medzi manželmi panuje nevina,
resp. vzájomná vina a že porozvodové finančné záväzky nevznikajú.
Ak sa teda manželia chceli rozviesť len pre subjektívny pocit, nevôľu zotrvať v manželstve
a súd takéto manželstvo rozviedol, finančné záväzky nevznikali. Ak sa jeden manžel chcel rozviesť
a druhý nie, podľa právnej vedy často bohatá strana odškodnila druhú, aby pristúpila na rozvod
dohodou. Ak sa pristúpilo na požiadavku právnej vedy o dokazovaní súvisiaceho objektívneho dôvodu
pre rozvod manželstva, resp. na takúto požiadavku jednej zo strán, často došlo aj pri rozvode
o neprekonateľný odpor k označeniu jedného z manželov za vinného, čím mu vznikli finančné
záväzky súvisiace s venom, obvenením a platbou výživného manželovi, a to najčastejšie do okamihu,
kým nevinný manžel uzavrel nové manželstvo.
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„DAR, ČO TI BOL DANÝ PRED SÚDOM, DO TOHO ŤA
UVÁDZAM..." - INŠTITÚT DAROVANIA NA ÚZEMÍ SLOVENSKA V
PREMENÁCH ČASU
Alexandra Letková, Ján Sombati
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Spoluautori sa rozhodli zamerať na motív darovania, resp. odmietnutia daru, ako
aj filozofickým, sociologickým a mravným pozadím, ktoré sú s uvedenou problematikou späté. Autori
sa sústreďujú aj na právne dôvody nadobúdania daru, t.j. na okolnosti, za ktorých osoba mohla byť
obdarovaná (darovacia zmluva) alebo musela byť obdarovaná (najmä v manželskom práve), ako aj
na dôvody, kedy mohol resp. musel byť dar vrátený podľa platného práva. Najväčší dôraz je pritom
kladený na obdobie 19. a 20. storočia, kedy sa začala formovať moderná právna úprava darovania
a darovacej zmluvy, vrátane motívu darovania.
Kľúčové slová : darovacia zmluva, dar, motív darovania
Abstract: Co-authors decided to concentrate on the motive of donation, possibly also motive for
claiming the return and deprivation of gift, as well as on philosophical, sociological and ethical
background of donation. Authors also focuses on legal causes of acquisition of gift, i.e. on
circumstances under which a person might have been endowed (deed of donation) or had to be
endowed (particularly in matrimonial law), as well as on circumstances, under which a gift had to be
returned on the basis of applicable law. The main emphasis is at the same time put on the period of
19th and 20th century, when modern legal regulation of donation and deed of donation began to form.
Keywords: deed of donation, gift, motive of donation
Úvod – historický vývoj darovania a darovacej zmluvy
Východiskom právnej úpravy darovacej zmluvy, ako aj právnej úpravy súkromného práva všeobecne,
je nepochybne rímske právo, na ktorom sú postavené aj legislatívne základy moderných právnych
poriadkov krajín s kontinentálnym právnym systémom. Vo všeobecnosti nemožno povedať, že
slovenský právny poriadok vychádza z rímskoprávnych tradícií, no v prípade darovania prepojenie
základného konceptu v právnej regulácii pozorovať môžeme. V našom príspevku preto bude
priblížená aj rímskoprávna úprava darovacej zmluvy ako myšlienkový základ jej terajšej právnej
úpravy v občianskoprávnom kódexe.
Čo sa týka darovania ako právneho vzťahu všeobecne, dlhodobo sa naň hľadelo ako na dôvod resp.
na legálnu cestu k prevodu majetku, pričom išlo o dvojstrannú zmluvu. Úmyslom darcu bolo bezplatne
a dobrovoľne rozmnožiť majetok obdarovaného a zmenšiť tým svoje vlastné imanie, pričom na druhej
strane musela byť ochota obdarovaného takýto dar prijať. Z tohto konceptu právneho vzťahu,
založeného dvojstranným právnym úkonom, vychádza pri darovaní naša právna úprava dodnes.
Darovanie mohlo mať s ohľadom na spôsob prevodu majetku povahu reálnu alebo obligačnú. 1
V porovnaní s dnešnou právnou úpravou podliehalo darovanie rozsiahlejším obmedzeniam, pretože
sa považovalo za nehospodárne nakladanie s majetkom - ako príklad takého obmedzenia možno
uviesť redukovanie výšky hodnoty predmetu daru, všeobecný zákaz darovania medzi manželmi 2, či
zákaz darovania nedospelým.3 Klasické rímske právo nepovažovalo darovaciu zmluvu za zvláštny (v

KINCL, Jaromír - URFUS, Valentin - SKŘEJPEK, Michal. Římské právo. 1 vyd. Praha : C. H. Beck,
s. 139.
2 Porušenie tohto zákazu spôsobovalo absolútnu neplatnosť právneho úkonu a zakladalo moźnosť
podania žaloby pre bezdôvodné obohatenie. KINCL, Jaromír - URFUS, Valentin - SKŘEJPEK, Michal.
Římské právo. 1 vyd. Praha : C. H. Beck,, s. 140.
3 KINCL, Jaromír - URFUS, Valentin - SKŘEJPEK, Michal. Římské právo. 1 vyd. Praha : C. H. Beck,s.
76.
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zmysle samostatný) zmluvný typ.4 Darovacia zmluva sa objavovala ako právny skutočnosť vo forme
ústneho právneho konania, tzv. sľubu grantového. Darovací sľub mohol byť urobený buď ako
abstraktný formálny kontrakt v podobe stipulatio alebo ako kauzálny neformálny kontrakt s právne
dovoleným účelom, resp. s dôvodom obligácie. Formálny darovací sľub bol záväzný, zakladal vznik
obligačného právneho vzťahu darovania a bolo ho možné napadnúť žalobou. Neformálny darovací
sľub najprv spadal pod pactum, teda pod neformálny dohovor, ktorý nebol žalovateľný, ale
predstavoval procesnú námietku. Neskôr sa v režime justiniánského práva aj tento dohovor stal
žalovateľným a začal saoznačovať ako pactum legitimum.5
Podľa uhorského obyčajového práva, ktoré bolo po prvý krát spísané v Tripartite Štefanom Werbȍcim,
patrila darovacia zmluva medzi zmluvné typy slúžiace k výmene majetkovej podstaty (rovnako ako
dnes). Darovacia zmluva bola spočiatku reálnym, neskôr konsenzuálnym kontraktom. Pri všetkých
typoch darovacích zmlúv sa mal využívať inštitút známy ako priznanie, či zápis. Najmä pri darovaní
nehnuteľnosti sa vyžadovala písomná forma prevodu. Ak sa daroval zdedený majetok, musel darca
získať pred prevodom súhlas ostatných dedičov. Dar nebolo možné odvolať. Zásadu odvolateľnosti
daru pre nevďačnosť zaviedlo uhorské právo až v roku 1878. Osobitným prípadom darovania bola
dedičská zmluva, ktorá mala v podstate povahu darovania pre prípad smrti. Takouto zmluvou sa
poručiteľ (darca) vo forme zmluvy zaväzuje pre prípad svojej smrti previesť na inú osobu
(obdarovaného) časť svojho majetku resp. celý majetok. Zmluvou môže prevádzať majetok na druhú
zmluvnú stranu, alebo aj na nezúčastnenú osobu, v prospech ktorej zmluvný dedič koná.
Z formálneho hľadiska, v zmysle piatej hlavy zák. čl. 16/1876, musela dedičská zmluva spĺňať všetky
náležitosti platného testamentu.6 Ďalšou samostatnou kategóriou resp. právnym inštitútom uhorského
obyčajového práva upravujúcim darovanie bol donačný systém. Zjednodušene možno povedať, že
donácie boli dary, pozostávajúce z rozsiahlych pozemkov, ktoré kráľ dával ako odmenu za vernosť a
vojenské služby, najmä vojenským hrdinom a cirkvi ako fundácie. Týmito donáciami sa vytvoril
veľkostatok najprv cirkevný, potom svetský. S darom pozemkov kráľ súčasne preniesol na
obdarovaného právomoc nad obyvateľstvom, ktoré bývalo na darovanom pozemku. Zápis za zásluhy
v Tripartite sa označoval trochu nepresne ako zmiešaná donácia, pričom išlo o právny úkon
spočívajúci v poskytnutí nehnuteľného majetku za služby alebo zásluhy. Bolo nepodstatné, či boli
služby alebo zásluhy už preukázané alebo sa len ich preukázanie očakávalo. Uvedená okolnosť sa
posudzovala ako odplatná zmluva Zapísať za zásluhy bolo možné akýkoľvek majetok, hnuteľný,
nehnuteľný, dokonca aj zdedený. Dedičia však mohli v istých prípadoch takémuto prevodu odporovať.
Donácie boli platným (síce v posledných rokoch už neudeľovaným)7 právnym inštitútom až do roku
1952, kedy bol prijatý patent o dedovizni.8
Hoci na území Slovenska platil v plnom znení Všeobecný občiansky zákonník (ďalej len ABGB) z roku
1811 iba počas Bachovho absolutizmu, stojí za zmienku jeho právna úprava darovania, nakoľko bol
a je jedným z najvýznamnejších kódexov súkromného práva vôbec a zároveň z neho vychádzal aj
neskorší návrh prvorepublikového občianskeho zákonníka (nemôžeme tiež opomenúť, že s drobnými
zmenami platil na území českých krajín až do prijatia občianskeho zákonníka z roku 1950). 9 Právna
úprava darovanie bola v ABGB obsiahnutá v oddiele o osobných právach k veciam a bola pomerne
stručná, obsahovala iba 19 paragrafov. Všeobecným ustanoveniam, z ktorého môžeme vychádzať,
ELIÁŠ, Karel a kol. Občanský zákoník. Velký akademický komentář. 1. vyd. Praha : Linde, 2008, s.
1878.
5 KINCL, Jaromír - URFUS, Valentin - SKŘEJPEK, Michal. Římské právo. 1 vyd. Praha : C. H. Beck,s.
215.
6 ŠTENPIEN, Erik. Dejiny súkromného práva v Uhorsku. Košice : Právnická fakulta UPJŠ. 2011. s.
91. a LUBY, Štefan. Základy všeobecného súkromného práva, III. Vydanie pôvodného diela. Šamorín
: Heuréka, 2002, s. 178 – 179.
7 Feudalizmus zanikol v Uhorsku v roku 1848. Už tzv. bratislavskou marcovou ústavou bola zrušená
aviticita a hoci marcové zákony nehovorili nič o donačnej sústave, malo sa za to, že zák. čl. č. 15/1848
o zrušení aviticity rušil zároveň aj donačnú sústavu.
8 ŠTENPIEN, Erik. Dejiny súkromného práva v Uhorsku. Košice : Právnická fakulta UPJŠ. 2011. s.
77.
9 SCHELLE, Karel - TAUCHEN, Jaromír. Občanské zákoníky. Kompletní sbírka občanských
zákoníků, důvodových zpráv a dobových komentářů. 1. vyd. Ostrava : Key Publishing s.r.o., 2012, s.
16.
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bolo ustanovenie § 938, ktorý uvádzal: „Smlouva, jíž se věc jinému bezplatně přenechává, sluje
darování.“. Toto ustanovenie právna teória označuje za chybné, lebo stotožňuje právny vzťah
darovania s právnou skutočnosťou, ktorá ho zakladá t.j. s darovacou zmluvou. 10 Samotná darovacia
zmluva bola podľa ABGB radená k zmluvám o osobných právach majetkových. Zmluvný prejav vôle
bol nevyhnutným predpokladom vzniku právneho vzťahu darovania a bol hlavným rozlišovacím
faktorom medzi darovaním a jednoduchým spoločenským bezplatným poskytnutím. K vzniku
darovacej zmluvy ako takej bol ďalej potrebný konsenzus v zmysle súhlasu obdarovaného s prijatím
daru, v opačnom prípade bolo darcovo konanie považované za jednostrannú liberalitu. Vo vzťahu
zmluvných strán nebola reciprocita, čo odkazovalo na charakteristický znak asynalagmatických
zmlúv. Podľa Františka Roučka a Jaromíra Sedláčka však aj napriek tomu, že sa obdarovaný zmluvou
k ničomu nezaviazal, mohol byť voči darcovi zaviazaný mravne.11
Predmetom darovacej zmluvy mohla byť podľa vyššie citovaného § 938 „vec“, pričom pojem veci bol
v ABGB definovaný veľmi široko – hnuteľné a nehnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové
hodnoty. Darovať bolo možné aj veci budúce, a to za predpokladu, že nimi darca mohol už v okamihu
uzatvorenia darovacej zmluvy in eventum disponovať. Platnosť takéhoto daru však bola z dôvodu
ochrany darcu priznaná len do polovice hodnoty nadobudnutého majetku. Legislatívnou možnosťou
bolo aj darovanie práva na veci cudzie. Na druhú stranu nebolo možné darovať také veci, ktoré
nemôžu trvalo prejsť do imania obdarovaného.12 Ohľadom formy darovacej zmluvy platilo, že ak došlo
aj ku skutočnému odovzdanie veci, mohla byť ľubovoľná a výsledkom potom bola tzv. solučná
darovacia zmluva.13 V prípade, že pri uzavretí darovacej zmluvy zároveň nedošlo ku skutočnému
odovzdanie veci a zmluvné strany chceli zabezpečiť jej právnej vymáhateľnosť, bolo potrebná forma
notárskej zápisnice – v takom prípade hovoríme o tzv. obligačnej darovacej zmluve.14
Právne perfektné darovacie zmluvy podliehali zásade konečnosti daru s výnimkou odvolania daru pre
prípad núdze, pre nevďak, pre skrátenie povinnej výživy, pre skrátenie povinného dielu dediča, pre
skrátenie veriteľa a pre dodatočné narodenia dieťaťa.15 V samom závere právnej úpravy darovania v
ABGB možno nájsť aj špecifický druh darovacej zmluvy, a to darovaciu zmluvu na prípad smrti 16.
Platnosť tejto darovacej zmluvy mala niekoľko podmienok - predmet darovacej zmluvy musel byť
obdarovanému odovzdaný až po darcovej smrti, zmluva musela mať formu notárskej zápisnice a
darca sa musel vzdať možnosti neskoršieho odvolania daru, pričom toto muselo byť tiež dohodnuté
vo forme notárskeho zápisu.17
ELIÁŠ, Karel a kol. Občanský zákoník. Velký akademický komentář. 1. vyd. Praha : Linde, 2008, s.
1878
11 ROUČEK, František - SEDLÁČEK, Jaromír a kol. Komentář k československému obecnému
zákoníku občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl čtvrtý (§§
859 až 1089). Praha: V. Linhart, 1936, s. 406
12 ROUČEK, František - SEDLÁČEK, Jaromír a kol. Komentář k československému obecnému
zákoníku občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl čtvrtý (§§
859 až 1089.). Praha : V. Linhart, 1936,., s. 405-407.
13 V právnej praxi potom často vyvstávala otázka, kedy ku skutočnému odovzdaniu veci podľa tohto
druhu zmluvy muselo dôjsť a čo je skutočným odovzdaním veci vlastne myslené. Odpoveď možno
nájsť vo vtedajšej judikatúre, ktorá vyvodila, že skutočné odovzdanie veci predstavovalo u solučných
darovacích zmlúv podmienku, ktorej nesplnenie spôsobovalo odklad účinnosti zmluvy tzn. že až
neskorším (ale) skutočným odovzdaním veci sa darovacia zmluva stala plne účinnou, pričom právna
teória vykladala skutočné odovzdanie veci ako splnenie solúcie darovania. Gl. U. N. F. 5426, 1511.
In: ROUČEK, František - SEDLÁČEK, Jaromír a kol. Komentář k československému obecnému
zákoníku občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl čtvrtý (§§
859 až 1089.). Praha : V. Linhart, 1936, s. 290, 292.
14 ROUČEK, František - SEDLÁČEK, Jaromír a kol. Komentář k československému obecnému
zákoníku občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl čtvrtý (§§
859 až 1089.). Praha : V. Linhart, 1936, s. 423.
15 §§ 947-954 cisárskeho patentu č. 946/1811 Sb. z. s.
16 § 956 cisárskeho patentu č. 946/1811 Sb. z. s.
17 ROUČEK, František - SEDLÁČEK, Jaromír a kol. Komentář k československému obecnému
zákoníku občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl čtvrtý (§§
859 až 1089.). Praha : V. Linhart, 1936, s. 447-448.
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Po vzniku medzivojnovej Československej republiky začali práce na novom Občianskom zákonníku,
ktorý mal kodifikovať a unifikovať občianske právo na celom jeho území. Podkladom k tvorbe tohto
právneho textu bol ABGB, ktorého ustanovenia mali byť upravené a modernizované, tak aby
zodpovedali požiadavkám liberálnej, demokratickej a kapitalistickej spoločnosti. Vízia „jednotný štát jednotný právny poriadok“ bol v roku 1937 predložený vládny návrh československého občianskeho
zákonníka (ďalej Návrh OZ z roku 1937), ktorý však vplyvom začínajúceho svetového konfliktu
nestihol nikdy vojsť do platnosti. Darovaniu bola venovaná celá hlava XXVI. Návrhu OZ z roku 1937,
ktorá bola do tej doby so svojimi 21 paragrafmi najobsiahlejšou úpravou darovania. Pojem darovanie
bol v § 787 definovaný nasledovne: „Jestliže někdo přenechá nebo slíbí věc bezplatně jiné osobě a
ona to přijme, vznikne darování.“ Toto ustanovenie plne zodpovedalo zásade stručnosti a názornosti,
ktorá mala inštitút vystihnúť lepšie, než dlhé a detailné definície.18 Modality darovania ich právna
forma zostali zachované t.j. boli takmer totožné ako v ABGB. Ustanovenia o odvolaní daru boli
v Návrhu OZ z roku 1937 čiastočne zmenené. Dar bolo možné odvolať pre takú núdzu, vplyvom ktorej
sa darcovi nedostávalo prostriedkov na nutnú výživu vlastnú a tých, o ktorých výživu mal podľa zákona
povinnosť sa starať. Ak bol obdarovaný v rovnakej zlej sociálnej situácii, dar nebolo možné vymáhať.19
Odvolanie daru bolo ďalej možné pre skrátenie dielu povinného, pre hrubý nevďak, a úplne novým
ustanovením bolo odvolanie daru pre zrušenie zasnúbenia. Ak bolo zasnúbenie zrušené bez viny
darcu, mohol sa tento domáhať vrátenia darov, ktoré vzhľadom k budúcemu manželstvu dal druhému
snúbencovi, a to podľa ustanovení o plnení bez právneho dôvodu.20 Darovanie pre prípad smrti bolo
v porovnaní s ABGB pomerne liberalizované, pretože darovacia zmluva už nemusela mať
bezpodmienečne podobu notárskej zápisnice.
Ďalším právnym predpisom je výsledok právnickej dvojročnice - Občiansky zákonník z roku 1950
(ďalej len OZ z roku 1950), ktorý na území Československa definitívne kodifikoval a unifikoval
občianske právo t. j. od začiatku roku 1951 nahradil recipované uhorské obyčajové právo a ABGB.
Znenie tohto zákona značne podliehalo zásadám sovietskeho občianskeho práva 21, avšak z dôvodu
urýchlenia kodifikačných prác obsahoval aj niektoré pasáže inšpirované Návrhom OZ z roku 1937.
Úpravu darovacej zmluvy možno v OZ z roku 1950 nájsť v časti druhej, hlave devätnástej.
Ustanovenie § 383 OZ 1950 definovalo darovaciu zmluvu nasledovne: „Darovací smlouvou dárce
něco bezplatně přenechává anebo slibuje obdarovanému a ten dar nebo slib přijímá.“ Táto definícia
darovacej zmluvy zostáva v takmer nezmenenej podobne platná až do dnes. OZ z roku 1950
obsahoval explicitnú požiadavku písomnosti pre konsenzuálne darovacie zmluvy 22, ktorých cieľom
bolo najmä čeliť neuváženým sľubom obdarovávania a z toho vyplývajúcich záväzkov. 23 OZ z roku
1950 obsahoval aj možnosť zrušenia darovacej zmluvy, chápaného ako revokácia daru, ktorá bola zo
strany darcu možná v prípade, že sa obdarovaný dopustil úmyselného trestného činu proti darcovi,
jeho manželovi, deťom alebo rodičom.24 Zákonodarca pri konštrukcii tohto ustanovenia upustil od
neurčitých právnych pojmov a zakotvil priamo požiadavku spáchania trestného činu, pre ktorého
bližšie vymedzenie bolo potrebné nahliadnuť do trestnoprávnych predpisov. Jedným z
najvýraznejších rozdielov je v porovnaní s uhorským obyčajovým právom a ABGB zakotvenie
absolútnej neplatnosti darovacej zmluvy pre prípad smrti25 a to z dôvodu zamedzenia nežiadúceho

Dôvodová správa k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa vydáva občiansky zákonník.. Národná
rada Slovenskej republiky [online]. Národná rada Slovenskej republiky, © 2004– 2016 [cit. 24. 4.
2017].
19 § 794 Vládneho návrhu československého občianskeho zákonníku z roku 1937
20 § 800 Vládneho návrhu československého občianskeho zákonníku z roku 1937
21 Dôvodová správa k vládnemu návrhu občianskeho zákonníka z roku 1950. Poslanecká sněmovna
Parlamentu České republiky: Digitální depozitář [online]. Poslanecká sněmovna Parlamentu České
republiky [cit. 24. 4. 2017].
22 § 384 zákona č. 141/1950 Sb.
23 Dôvodová správa k vládnemu návrhu občianskeho zákonníka z roku 1950. Poslanecká sněmovna
Parlamentu České republiky: Digitální depozitář [online]. Poslanecká sněmovna Parlamentu České
republiky [cit. 24. 4. 2017].
24 § 386 zákona č. 141/1950 Sb.
25 § 385 zákona č. 141/1950 Sb.
18

470

ukracovania zákonných dedičov. Z rovnakého dôvodu sa nepripúšťalo ani uzatváranie dedičských
zmlúv.26
Posledným a dodnes platným právnym predpisom upravujúcim darovaciu zmluvu je Občiansky
zákonník č. 40/1964 Zb. (ďalej OZ z roku 1964). Právna úprava darovania bola v OZ z roku 1964
systematicky zaradená do časti záväzkového práva a tvorila len 3 paragrafy. Darovacia zmluva bola
podľa OZ 1964 právnou skutočnosťou, ktorou vznikal právny vzťah darovania, na základe ktorého
darca niečo bezplatne prenechával alebo sľuboval niečo bezplatne prenechať obdarovanému a
obdarovaný tento dar alebo sľub daru prijímal.27 Opäť v právnej úprave figuroval koncepčný znak
dobrovoľnosti a bezodplatnosti a konsenzus obdarovaného, ktorý z darovacej zmluvy vytváral
dvojstranný právny úkon.28 Predmetom darovacej zmluvy bolo majetkové plnenie, zákonným
ustanovením § 628 označené v ods. 1 ako „niečo“ a „dar“, v ods. 2 naproti tomu ako „vec“.
Terminologická nejednotnosť vznikla pravdepodobne zmiešaním rôznych vplyvov, z ktorých táto
právna úprava vychádzala.29 Forma darovacej zmluvy bola v prípade reálnych darovacích zmlúv
ponechaná na dohode zmluvných strán, naopak v prípade konsenzuálnych darovacích zmlúv bola
forma obligatórne písomná. Písomná forma bola zákonom tiež vyžadovaná vtedy, ak bola predmetom
zmluvy nehnuteľnosť, a to bez ohľadu na to, či podliehala zápisu do katastra nehnuteľností alebo nie.
Účinky darovacej zmluvy, ktorej predmetom bola nehnuteľnosť, po tom v závislosti na nutnosti vkladu
do katastra nehnuteľností nastávali buď týmto vkladom alebo účinnosťou darovacej zmluvy. 30
Darovacia zmluva musela mať písomnú formu aj vtedy, ak obsahovala zvláštne ustanovenia, ako
tomu bolo napríklad pri postúpení pohľadávky, prevzatí dlhu, odpustení dlhu či prevode obchodného
podielu.31 Do darovacích zmlúv bolo možné začleniť tiež rôzne vedľajšie dojednania či zvláštne
doložky. Darovacia zmluva pre prípad smrti, bola rovnako ako v OZ z roku 1950 z rovnakého dôvodu
ochrany princípov v dedičskom práve, sankcionovaná absolútnou neplatnosťou. 32 OZ z roku 1964
takisto priniesol úpravu vád daru, ktorým zákonodarca až doteraz nevenoval príliš pozornosti. Pokiaľ
obdarovaný nebol pri ponuke daru oboznámený s jeho chybami, o ktorých darca vedel, nadobudol
oprávnenie taký dar vrátiť. V kontexte darovacej zmluvy ako záväzkového zmluvného vzťahu potom
vrátenia daru de facto znamenalo konanie obdarovaného smerujúce k zániku záväzku, ktoré literatúra
označovala ako odstúpenie od zmluvy33 alebo odstúpenie sui generis34, prípadne jeho obdobu35, čím
dochádzalo k zrušeniu zmluvy ex tunc. Mimo využitie inštitútu vrátenia daru bolo od darovacej zmluvy
možné odstúpiť z dôvodu omeškania jednej zo strán s plnením svojich povinností z darovacej
zmluvy.36 Odstúpenie od darovacej zmluvy prostredníctvom všeobecného inštitútu odstúpenia
stanoveného v § 49 OZ z roku 1964 t. j. odstúpenia na základe uzatvorenia zmluvy v tiesni za nápadne
nevýhodných podmienok nebolo v zásade možné, pretože podstata darovania znevýhodňuje darcu,
Dôvodová správa k vládnemu návrhu občianskeho zákonníka z roku 1950. Poslanecká sněmovna
Parlamentu České republiky: Digitální depozitář [online]. Poslanecká sněmovna Parlamentu České
republiky [cit. 24. 4. 2017].
27 § 628 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb.
28 podľa terminológie zákona č. 40/1964 Sb. hovoríme o dvojstrannom právnom úkone.
29 ELIÁŠ, Karel a kol. Občanský zákoník. Velký akademický komentář. 1. vyd. Praha : Linde, 2008, s.
1879
30 Porovnaj § 133 ods. 2 zákona č. 40/1964 Sb.
31 ELIÁŠ, Karel a kol. Občanský zákoník. Velký akademický komentář. 1. vyd. Praha : Linde, 2008, s.
1882.
32 FIALA, Josef a kol. Meritum Občanské právo. 2. aktualizované a doplněné vyd. Praha : Wolters
Kluwer ČR, 2012. s. 199.
33 BIČOVSKÝ Jaroslav - HOLUB Milan. Občanský zákoník a předpisy související. Svazek I. 3.
podstatně přepracované a doplněné vyd., se zřetelem k novele (zákon č. 131/1982 Sb.). Praha:
Panorama, 1984, s. 618.
34 FOJTÍK, Ľuboš - VOŠMÍKOVÁ, Helena. Odstoupení od darovací smlouvy a vrácení daru v českém
právu.
[online]:
http://www.elaw.cz/clanek/odstoupeni-od-darovaci-smlouvy-a-vraceni-daru-vceskem-pravu [cit. 30. 4. 2017].
35 JEHLIČKA, Oldřich - ŠVESTKA, Jiří - ŠKÁROVÁ, Marta a kol. Občanský zákoník. Komentář. 9.
vyd. Praha: C. H. Beck, 2004, s. 940.
36 KNAPPOVÁ, Marta - ŠVESTKA, Jiří - DVOŘÁK, Jan. Občanské právo hmotné 2. 4. aktualizované
a doplněné vyd. Praha : ASPI, 2006, s. 207.
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ktorému nepatrí žiadne protiplnenie. Aplikácia ustanovenia § 49 OZ z roku 1964 by teda s odkazom
na nápadne nevýhodné podmienky v prípade darovacích zmlúv strácala zmysel. 37 Obdobne ako v
predchádzajúcich právnych predpisoch podliehali právne perfektné darovacie zmluvy zásade
konečnosti daru so zákonom stanovenými výnimkami. Rozhodovacia prax súdov v súčasnosti túto
zásadu do istej miery prekonala, keď v Českej republike ustanovila, že „kromě zákonných
předpokladů uvedených v ust. § 630 obč. zák. si účastníci mohou ujednat další podmínky, za nichž
lze zrušit vztah z darovací smlouvy“.38 Možnosti následného zrušenia vzťahov založených darovacou
zmluvou sa tak rozšírili, pretože darca mohol dar odvolať jednak z dôvodu správania obdarovaného
voči nemu či jeho rodine, hrubo porušujúceho dobré mravy, ale aj z rôznych dôvodov ustanovených
priamo v darovacej zmluve vo forme vedľajších dojednaní.
1 Motív darovania v súkromnom práve
Na darovanie je historicky nazerané ako na akt upevňujúci medziľudské vzťahy, vyjadrujúci
náklonnosť či priateľstvo, prostredníctvom ktorého dávame druhým nezištne najavo, že si ich vážime.
Postupom času a vývojom spoločenských vzťahov sa začalo na darovanie hľadieť skôr ako na normu,
ktorej splnenie je očakávanou spoločenskou povinnosťou, pričom mnohokrát je darovanie
považované za výraz morálky, zdvorilosti či slušného vychovania. Pri súčasnom chápaní darovania
tak možno zo sociologického hľadiska sledovať silný prienik niektorých synalagmatických prvkov do
tohto vzťahu. Charakter darovania je daný spoločensko-ekonomickým usporiadaním spoločnosti,
pričom každá kultúra má svoje sociálne pravidlá, ktoré sa týkajú darov. Darovanie má mnoho
aspektov, medzi ktoré možno radiť aspekt sociologický, ekonomický či psychologický. Pri
posudzovaní jednotlivých aspektov je nutné sa odpútať od predstavy daru ako určitého hmotného
statku a namiesto toho posudzovať darovanie v širších súvislostiach.
Z ekonomického hľadiska sú dary akousi ekonomickou transakciou, lebo človek sa chová ekonomicky
a zmyslom darovania je pre neho maximalizácia jeho úžitku (prospechu). V rámci tejto ekonomickej
teórie sa úplne opúšťajú morálne hodnoty, či city, ktoré si častokrát s darovaním spájame.
Z psychologického a sociálneho pohľadu dochádza pri darovaní ku vzniku vzťahu medzi darcom a
obdarovaným, pričom s darom je spojená aj určitá reciprocita, ktorá sa v rôznych spoločnostiach
prejavuje odlišne. Táto odlišnosť je daná formálnym poňatím daru. V našej spoločnosti je dar
kombináciou dobrovoľnosti a záväzku.39
Americký psychológ a sociológ Barry Schwartz k vyššie uvedenému uvádza, že darovanie má
socializačnú funkciu a je akýmsi komunikačným kanálom medzi darcom a obdarovaným, pretože
prijatie daru je v skutočnosti akceptáciou darcových predstáv o túžbach a potrebách obdarovaného.
Darovanie sa zo sociologicko-psychologického hľadiska riadi normou reciprocity čiže vzájomnosti,
pričom reciprocitu v žiadnom prípade nemožno chápať ako výmenu. Do akej miery je táto norma
naplnená v určitom vzťahu je možné stanoviť pomocou rámca distributívnej spravodlivosti, ktorá je
dosiahnutá vtedy, keď sú sociálne výhody plynúce z prijatia daru proporcionálne k nákladom a
investíciám takého daru vložených. Koncept distributívnej spravodlivosti vedie k niektorým
zaujímavým a nie celkom očividným záverom o ľudskom správaní vo vzájomných záväzkoch. Tento
princíp nám hovorí, že ak sa darcovi nedostane očakávanej vzájomnej odmeny, bude sa cítiť
nekomfortne. Pokiaľ ale na druhú stranu obdarovaný odmení darcu viac, než sa očakávalo, bude mať
darca pocit, že je jeho odmena nezaslúžená a môžu sa u neho prejaviť dokonca aj pocity hanby. Na
zaujímavosti a hodnote distributívnej spravodlivosti v kontexte darovania pridáva fakt, že nie je možné
vzťah vyrovnať peniazmi (čo je typickým znakom kúpnych vzťahov). Toto vedie k záveru, že každá
výmena darov je charakteristická akýmsi vzájomným „vyrovnávaním dlhu“, ktorý sa nikdy nedostane
do rovnováhy. Nekonečný „zostatok dlhu“, ktorý sa striedavo objavuje v prospech jednej a následne
druhej strany, tak zaisťuje, že vzťah medzi účastníkmi darovania pokračuje a vďaku nemu tak bude
tvoriť akési puto, ktoré bude subjekty vzťahy spájať.40
Nález ÚS, sp. zn. I. ÚS 272/01.
Uznesenie NS ČR, sp. zn. 33 Odo 105/2001.
39 HUBINKOVÁ, Zuzana a kol. Psychologie a sociologie ekonomického chování. Praha : Grada
Publishing, 2008, s. 162.
40 SCHWARTZ, Barry. The Social Psychology of the Gift. American Journal of Sociology [online].
https://www.researchgate.net/publication/17112868_The_Social_Psychology_of_the_Gift [cit. 28. 4.
2017].
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Americký sociológ Alvin Ward Gouldner uviedol, že výmenu darov považuje za východiskový
mechanizmus pre budovanie sociálnych vzťahov. Pretrvávajúce vzťahy založené na vďake sa
neobjavujú len medzi živými, ale môžu tiež spájať aj živých a mŕtvych. Inštitucionalizovanou formou
takéhoto vzťahu je napríklad dedičský vzťah založený závetom. Závet môže obsahovať dedičské
výhody, ktoré nemôžu byť opätované, čo generuje vonkajšiu „zadĺženosť“ obdarovaného dediča, a
tým spája prítomnosť s minulosťou. Vrátenie výhody, ktorá nám z dar vyplynula, nie je právne
vynútiteľné, avšak sme zaviazaní svoju kvázi povinnosť splniť z pohľadu etiky a morálky. Možno teda
povedať, že existuje určitá forma sociálneho nátlaku. Prvý dar je podľa B. Schwarza vždy urobený v
plnej spontánnosti, slobodne bez akékoľvek povinnosti, a to vrátane povinnosti z vďačnosti. Môžeme
povedať, že zatiaľ čo výmena darov takmer rovnakej hodnoty vzbudzuje medzi darcom a
obdarovaným pocit vďačnosti, ktorý ich spája ešte dlho po darovaní, tak absencia reciprocity vnesie
do vzťahu prvok nepriateľstva, ktorý bude rovnako vytrvalý. Čím viac korešponduje hodnota
odovzdaného a vráteného daru, tým menšia je sentimentálna zložka grantového vzťahu. K vyššie
uvedenému je potrebné poznamenať, že spomínané dôsledky absencie alebo nedostatočné
množstvo reciprocity v darovacích vzťahoch sa neprejavujú v intímnom vzťahu darcu a
obdarovaného.41
Z vyššie uvedeného historického vývoja darovania a darovacej zmluvy môžeme povedať, že medzi
súkromnoprávne darovanie radíme darovanie podľa občianskeho práva (podľa obyčajového práva,
neskôr podľa občianskych zákonníkov), ktorého základom je vzájomnosť a dvojstrannosť. Motív
darovania sa líši v závislosti od predmetu darovania resp. od účelu darovania :
1. emocionálny motív - darovanie medzi partnermi/snúbencami/manželmi, medzi priateľmi,
rodinnými príslušníkmi,
2. ekonomický motív – darovanie sledujúce finančnú, či daňovú úľavu (napr. náhrada kúpnej
zmluvy), prípadne darovanie sledujúci prospech darcu (pozri odplatné darovanie nižšie),
3. sociálno - psychologický motív – hlavnú úlohu zohráva empatia, sociálna zodpovednosť
a sociálna spravodlivosť, pričom vôľa nie závislá od finančného zázemia darcu (napr. ak
obdarovaný je bezdomovec),
4. altruistický motív – hoci altruizmus je morálnym princípom potláčajúcim vlastný egoizmus,
ľudom je vlastný predovšetkým vlastný prospech, nie ten cudzí. Typickým sebeckým
altruizmom je obdarúvanie slabších členov rodiny, aby bol zachovaný rod resp. jeho
spoločenské postavenie a teda svojim spôsobom aj darca, pričom vôľa naopak je závislá od
finančného zázemia darcu.
Na motív a výsledný charakter darovania má taktiež vplyv vzťah subjektov darovacej zmluvy :
1. odplatný charakter darovania – vo forme „splácania dlhu resp. odplácania“, keď sa
z obdarovaného stáva darca a z darcu obdarovaný a vo forme „kvázi podplácania“, keď
darca v dobe vzniku zmluvy vedel, že od obdarovaného očakáva dar, zväčša inej kvantity
a akosti naspäť (príkladom je napr. muž a žena, ktorí sa zoznámia prostredníctvom sociálnej
siete, kedy muž ženu pozve na schôdzku, prinesie kvety, zaplatí večeru (dar), pričom žena
konkludentne dar príjme v momente, ak sama nevynaloží iniciatívu zaplatiť časť útraty. Muž
samozrejme očakáva, že dar bude opätovaný napr. vo forme ďalšej schôdzky). V prípade
zištného – odplatného darovania stojí na prvom mieste prospech darcu. Občianske právo
prirodzene odplatný typ darovacej zmluvy neupravuje, no preukazovanie „skrytého“ úmyslu
je akiste veľmi náročné. Odplatný charakter darovania vidno najmä pri ekonomickom motíve
darovania (kedy darca očakáva dar rovnakého druhu) a pri altruistickom motíve (kedy darca
očakáva hlavne uznanie v rodine, v spoločnosti a zvýšenie morálneho kréda).
2. Bezodplatný charakter darovania – úmysel darovania je nezištný, viditeľný najmä na
začiatku „darovacej slučky“ tzn. keď darca prvý krát osobu obdaruje. V prvom rade darca
vidí zmysel darovania v radosti obdarovaného a až sekundárne si uvedomuje, že
obdarovaný mu pri podobnej alebo rovnakej príležitosti (napr. pri príležitosti oslavy
narodenín) poskytne dar rovnakého druhu. Pokiaľ by preukázateľne išlo o takú vôľu darcu,
ktorá prezumuje neskoršie vrátenie veci rovnakého druhu a obdarovaný by s tým bol ex tunc
uzrozumený, môžeme hovoriť skôr o zmluve o pôžičke, než o darovaní – zároveň by sme
41
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však už nehovorili o bezodplatnom úkone, ale o úkone odplatnom. Bezodplatný resp.
hodnotový charakter má najmä darovanie s emocionálnym motívom a s sociálnopsychologickým motívom.
2 Motív darovania na pomedzí verejného a súkromného práva
Pojem „darovanie“ sa neskloňuje iba v spojitosti s rýdzo súkromnoprávnymi vzťahmi. Hovoríme
o vzťahoch na prelome súkromného a verejného práva, najčastejšie sa vyskytujúcich vo forme
darovania orgánov, biologického a genetického materiálu pochádzajúceho zo živého človeka alebo
z ľudských pozostatkov v medicínskom práve.
Ako sme uviedli vyššie, základnými náležitosťami darovania podľa občianskeho práva sú vôľa darcu
prenechať dar obdarovanému, vôľa obdarovaného dar prijať a bezodplatnosť. Darovanie orgánov,
buniek, biologického a genetického materiálu možno definovať ako prejav ochoty pomôcť ľudom s
terminálnym zlyhaním orgánov, pre ktorých môže predstavovať buď zlepšenie kvality života alebo
možnosť záchrany života. Všetky tri náležitosti súkromnoprávneho darovania musia byť splnené aj pri
darovaní orgánov, či iného biologického materiálu – s určitými špecifikami, ktorými sú napr. predmet
darovania, konkludentný súhlas mŕtveho darcu s darovaním orgánov tkanív a buniek (podľa § 37 ods.
2 Zákona o zdravotnej starostlivosti č. 576/2004 Z. z. musí osoba urobiť písomné vyhlásenie
o nesúhlase s takýmto zásahom do svojej telesnej integrity42) alebo prijatie daru nespôsobilou osobou
(rozumej osobou maloletou, s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony alebo osobou v umelom
spánku, či bezvedomí), za ktorú udelila informovaný súhlas určená osoba stanovená podľa § 6 ods.
1 Zákona o zdravotnej starostlivosti č. 576/2004 Z. z.
Predmetom darovania sú v tomto prípade odbery, transplantácie a prenosy orgánov, tkanív a buniek
z tiel živých a mŕtvych darcov (§§ 36 – 38 Zákona o zdravotnej starostlivosti č. 576/2004 Z. z.). Práve
predmet uvedeného darovania v najväčšej miere rozpútal diskusiu o tom, či možno považovať
darovanie orgánov za úkon súkromnoprávny (v takom prípade by musel byť predmet darovania
považovaný za vec) alebo za verejnoprávny. Vo všeobecnosti sa slovenská aj česká právna veda
a prax zhodujú na tom, že ľudské telo, jeho časti a pozostatky tela (pred pochovaním) nie sú vecou
a právna teória ich označuje ako objekt extra commercium a sine domino, čím ich vylúčila zo
súkromnoprávnych záväzkov.43
Zvyšné špecifiká z právneho hľadiska netvoria prekážku absentujúcej vôle subjektov, no z pohľadu
psychologického, kultúrneho, morálneho, či náboženského ju tvoriť môžu a to tak na strane darcu aj
obdarovaného. V prvom rade je potrebné uviesť, že legislatíva je nastavená takpovediac
v neprospech mŕtveho darcu a to najmä kvôli častej nevedomosti o existencii vyhlásenia o nesúhlase
s darovaním orgánov, buniek, tkanív a iného biologického materiálu po smrti resp. o zložitom procese,
ktorý mu predchádza. Zložitým problémom je tiež otázka vierovyznania, ktoré môže byť prekážkou pri
darovaní orgánov. Ako príklad možno uviesť svedkov Jehovových, ktorí z náboženských dôvodov
odmietajú prijať transfúziu krvi (zaujímavé však je, že transplantácia orgánov náboženskú prekážku
netvorí), ďalej ortodoxný judaizmus, islam, konfucianizmus a šintoizmus – toto tvrdenie však neplatí
všeobecne, záleží tiež od krajín pobytu veriacich, miestnych tradíciách a i.44 Rovnako zložitý problém
však nastáva aj pri otázke prijatia resp. odmietnutia takého daru a to v prípade, že samotný
obdarovaný by nemal problém prijať napr. transplantát, ale zákonom určená osoba odmietne
informovaný súhlas udeliť. V súčasnom znení Zákon o zdravotnej starostlivosti č. 576/2004 Z. z.
nerieši komplexne situáciu, čo sa bude diať v prípade, keď zákonný zástupca a osoba nespôsobilá
dať informovaný súhlas nebudú mať rovnaký názor na poskytnutie alebo neposkytnutie zdravotnej
starostlivosti – s poukazom na formuláciu § 6 ods. 6 písm. b), že súhlas dáva zákonný zástupca
a osoba nespôsobilá dať informovaný súhlas sa podieľa na rozhodovaní v najväčšej miere, ktorú
dovoľujú jej schopnosti bude mať, podľa nášho názoru, vždy prednosť súhlas zákonného zástupcu.
Pri otázke, čo sa stane, ak osoba nespôsobilá dať informovaný súhlas nebude súhlasiť s poskytnutím
Náležitosti uvedeného písomného vyhlásenia sa nachádzajú v § 48 ods. 4 Zákona o zdravotných
poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou č. 581/2004 Z. z.
43 Bližšie pozri: GÁBRIŠ, Tomáš. Disposition with the human body in private law relations: recent
trends and recommendations In. Evolution of private law : new approach. Katowice : Wacław Walasek,
2016, s. 177-190.
44
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zdravotnej starostlivosti, prípadne ho odmietne dať osoba nespôsobilá aj zákonný zástupca, zákon
mlčí. V prípade, že zákonný zástupca odmietne dať informovaný súhlas, poskytovateľ zdravotnej
starostlivosti môže (ale nemusí) dať návrh na súd, ak je to v záujme osoby nespôsobilej dať
informovaný súhlas, ktorej sa má zdravotná starostlivosť poskytnúť. V tomto prípade síce súhlas súdu
s poskytnutím zdravotnej starostlivosti nahrádza informovaný súhlas zákonného zástupcu, no
v prípade nevyhnutnom na záchranu osoby napr. transplantáciou, môže byť už neskoro, pretože
podľa § 6 ods. 7 môže lekár vykonať iba také úkony, ktoré sú nevyhnutné na záchranu života (medzi
nevyhnutné úkony patrí napr. transfúzia krvi, no nie transplantácia). 45 Motív darovania je teda
evidentne odlišný od súkromnoprávneho záväzku, vôľa subjektu nemusí byť skutočná, môže byť
založená na domnienke resp. môže byť nahradená súhlasom osoby stanovenej zákonom alebo
súdom.
Že darovanie orgánov, tkanív a buniek z tiel živých a mŕtvych darcov nie je darovaním podľa
občianskeho práva potvrdzuje aj poskytovanie zdravotnej starostlivosti mladistvým resp. prijímanie
uvedených objektov od nich. Vo všeobecnosti, teda aj v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti,
platí ustanovenie § 8 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého spôsobilosť na právne úkony vzniká
v plnom rozsahu plnoletosťou. Tá sa nadobúda dovŕšením osemnásteho roku životu. Pred
dosiahnutím tohto veku sa plnoletosť nadobúda len uzavretím manželstva. Inak platí, že maloletí majú
spôsobilosť len na také právne úkony, ktoré sú svojou povahou primerané rozumovej a vôľovej
vyspelosti zodpovedajúcej ich veku. To by teoreticky umožňovalo dávať súhlas s darovaním krvi alebo
orgánov aspoň v nevyhnutných prípadoch (napr. darovanie krvi alebo párového orgánu súrodencovi)
aj dostatočne rozumovo vyspelým maloletým. Zákon o zdravotnej starostlivosti však obsahuje na
udeľovanie súhlasu s poskytovaním zdravotnej starostlivosti osobitnú úpravu, teda medzi ním
a občianskym zákonníkom je vzťah lex specialis a lex generalis. To vylučuje použiť ustanovenia
občianskeho zákonníka na udeľovanie súhlasu s poskytovaním informovaného súhlasu.
Vyššie uvedené prípady sú skôr poukázaním na nedôslednú legislatívu, ktorá pojem „darovanie“
orgánov, tkanív a buniek z tiel živých a mŕtvych darcov v praxi zmenila skôr na pojem „poskytovanie“.
Nemôžme však opomenúť aj právne, eticky a morálne ideálny stav darovania v zdravotníctve, kedy
darca skutočne dobrovoľne daruje orgán alebo biologický, či genetický materiál. Ani takéto darovanie
sa nepribližuje obsahovo tomu súkromnoprávnemu, no za určitých okolností ho taktiež môžeme
vnímať ako darovanie s emocionálnym motívom (najmä v prípade blízkych a rodiny), altruistickým
motívom (uznanie od society) alebo ako istý druh pôžičky (darca očakáva, že v prípade nutnosti aj
jemu konkrétny alebo neurčený subjekt dar rovnakého druhu opätuje).
Záverečné zhrnutie
Na úvod sme v článku predstavili teoreticko-historický prierez úpravy daru a darovacej zmluvy od
rímskoprávnej úpravy až do súčastnosti. V nasledujúcich dvoch kapitolách sme sa primárne venovali
rozdielom medzi darovaním v súkromnom práve na príklade občianskoprávnej úpravy a darovaním
na pomedzí súkromného a verejného práva. Cieľom článku bolo najmä poukázať na rozdiely medzi
naplnením pojmu „darovanie“ v súkromnom a verejnom práve s prihliadnutím na motív darovania.
Autori článku sa pokúsili nájsť nie len očividné rozdiely v oboch úpravách, ale aj spoločné črty oboch
druhov darovaní, s poukazom na ich najväčšie legislatívne, ale aj praktické nedostatky.
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ZÁVÄZOK ZO ZODPOVEDNOSTI VLASTNÍKA ZA ŠKODU
SPÔSOBENÚ JEHO LOĎOU PODĽA GRÉCKEHO MORSKÉHO
PRÁVA
Monika Martišková
Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Katedra dejín práva

Abstrakt: Príspevok prezentuje tému zodpovednosti vlastníka lode ako inštitút hlboko zakorenený od
roku 1681, a neskôr uzákonený v Napoleonovom le Code de Commerce (1807). Ako súčasť námornej
kodifikácie bol vývoj tohto právneho inštitútu v Grécku formovaný rôznymi oprávnenými dôvodmi,
meniacimi sa v celej histórii a ovplyvňujúcimi obmedzenie zodpovednosti vlastníka lode. Súčasná
komplikovaná právna úprava tohto inštitútu zodpovednosti je dôsledkom prijatia dvoch významných
medzinárodných dohovorov (v Bruseli a v Londýne) a meniacich sa národných predpisov.
Kľúčové slová: vývoj právneho záväzku, inštitút zodpovednosti vlastníka lode, obmedzenie
zodpovednosti, grécke morské právo
Abstract: The contribution presents the shipowner´s liability as an institute deeply rooted since 1681
and later enacted even in le Code de Commerce of Napoleon (1807). As a part of the maritime
codification, the develpoment of this legal obligation in Greece was shaped by different justifiable
reasons which were changing throughout the history and influenced the limitation of shipowner´s
liability. The current complicated legal framework to the institute of liability is the consequence of the
adoption of two significant international conventions (in Brussels and London) and of the changing
national enactments.
Key words: development of legal obligation, institute of shipowner´s liability, limitation of liability,
Greek Maritime Law
1

ÚVOD

Grécko. More. História. Právo. Slová tak späté, že ich prepojenosť snáď ani netreba
vysvetľovať. No predsa. Zamarovský v jednej zo svojich kníh venovaných histórii píše: „Podľa
gréckych predstáv neboli na svete pôvodne bohovia, ani ľudia. Nebol ani sám svet. Existoval len
nekonečný vesmírny priestor vyplnený zmätkom prvkov beztvárnej prahmoty, ktorého zosobnením
bol Chaos. Neskôr sa zrodila zem Gaia. Tá porodila nebo Urána a more Ponta.“1 Najvyšším spomedzi
bohov sa po víťaznom povstaní stal Zeus. Múdro si však neponechal všetku moc a žrebom sa o ňu
rozdelil so svojimi bratmi. Vopred si však zariadil, aby si vytiahol najlepší žreb, a pripadla mu tak vláda
nad nebom a zemou. Poseidónovi pripadla morská ríša a Hádovi podsvetie.2 „Poseidón bol
zvrchovaným pánom nad všetkým, čo sa dialo na mori a v mori.“3
Ale od tých čias už morom pretieklo veľa vody a dnes nepanuje Poseidón, ale právo. Gréci
dali počiatočnému zmätku usporiadanie a neskorší význam. A tak máme dnes, okrem iných, právne
odvetvie nesúce názov morské právo, a v rámci neho inštitút zodpovednosti vlastníka lode, ktorý si
zasluhuje pozornosť.

ZAMAROVSKÝ, V.: Grécky zázrak. Bratislava: Mladé letá, 1990, s. 52.
Ibidem, s. 52.
3 Ibidem, s. 54.
1
2
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2

MORSKÉ PRÁVO

V úvode sa žiada priblížiť si oblasť morského práva, ktoré je pre pomery našej krajiny
nezvyčajné, no v dejinách Grécka bol akýkoľvek vývoj inštitútov v tejto právnej oblasti významný,
a stále je. Oblasť medzinárodného práva upravuje more ako objekt práva.
Morské právo sa historicky vyvíjalo najskôr v Taliansku a v Grécku. Potreba ochrany
vlastníckeho práva lodí a zakotvenia zodpovednosti z škôd ňou spôsobenými vyvstala z potrieb doby.
Súviselo to s rozvojom obchodu – čím viac rástol obrat, tým bol obchod výnosnejší a riziká väčšie.
Nebezpečné boli najmä moreplavby. „Loď mohla byť ľahko ukoristená námornými lupičmi, zničená
búrkou, jej náklad mohol byť vydaný napospas orkánu.“ Bolo teda potrebné rozdeliť riziko a podľa
toho aj zisk. Na ten účel boli zakladané obchodné spoločnosti a začínali byť uzatvárané poistné
zmluvy.4 V Taliansku v určitých formách už začiatkom 12. storočia.
Začiatkom 17. storočia boli v Anglicku a Holandsku za pomoci štátnej podpory založené
Východoindické obchodné spoločnosti a svetové moria ožili.5 Mladý, v tom čase už veľmi slávny
advokát, Hugo Grotius bol poverený vypracovaním právneho dobrozdania. Vytvoril dielo „Mare
liberum“, ktoré bolo učením o slobode morí a platilo mnohé storočia.6
Právne predpisy v tejto oblasti pribúdali a začiatkom 21. storočia môžeme zhodnotiť, či vývoj
odzrkadlený v medzinárodných právnych predpisoch je na úrovni vnútroštátnych právnych predpisov
morského práva v Grécku. Porovnať uvedené v celkovom merítku by bolo nesmierne zložité
a vyžadovalo by si to komparatívnu štúdiu mnohých právnych predpisov, preto sa zameriame na
konkrétny inštitút, ktorý odzrkadľuje križovatky a zlomy v záväzkovom práve. Stanovenou hypotézou
tohto príspevku je, že (medzinárodný) historický vývoj inštitútu zodpovednosti vlastníka lode prispel
k jednoznačnosti súčasnej (vnútroštátnej) právnej úpravy vzťahujúcej sa na Grécko.

3

POJEM LOĎ A VLASTNÍK LODE

Definovať si „loď“ a „vlastníka lode“ sa môže zdať neprínosné, či zbytočné, no pre účely ďalšej
analýzy je to viac než potrebné.
Pozrime sa najskôr, aké informácie by sme o lodi našli v jazykovednej oblasti. V Krátkom
slovníku slovenského jazyka slovo ženského rodu „loď“ je definované ako dopravný prostriedok
pohybujúci sa po vode, pričom táto loď môže byť osobná, nákladná, či tanková. 7 Slovník slovenského
jazyka opisuje loď podobne, a to ako druh dopravného prostriedku dopravujúceho po vode,
duté plavidlo pozdĺžneho tvaru, pričom definíciu lode rozširuje na osobnú, nákladnú, motorovú,
plachtovú, vojenskú, obchodnú, bojovú, lietadlovú, tankovú, dopravnú, riečnu či vojnovú. Podľa
synonymického slovníka by sme slovo loď mohli nahradiť slovami: koráb, šíf či čln.8
Definícia lode však okrem slovníkov vyplýva aj z viacerých právnych predpisov. Loď v zmysle
predpisov gréckeho morského práva je presne definovaná a plavidlo musí spĺňať stanovené
podmienky, aby mohlo byť za loď aj právne uznané. V zmysle článku 1 § 1 Gréckeho kódexu
súkromného námorného práva je loďou „akékoľvek plavidlo s nie menším ako 10 tonovým ložným
priestorom, ktoré je určené pre navigáciu na mori alebo pod morom vlastnými prostriedkami pohonu.“ 9
Odlišne definuje loď Grécky kódex verejného námorného práva, a to v Čl. 3 ako „akékoľvek plavidlo

HATTENHAUER, H.: Evropské dějiny práva. Praha: C. H. Beck, 1998, s. 237.
Ibidem, s. 327.
6 Ibidem, s. 328.
7 Medzi ďalšie významy slova „loď“ patrí: kozmická loď ako konštrukcia na let do kozmu, vnútorná
časť budovy oddelená stĺpmi, a to napr. chrámová či hlavná loď. Metaforicky sa používa výraz „byť
na jednej lodi s niekým“.
8 In: online dostupné slovníky: Krátky slovník slovenského jazyka, Slovník slovenského jazyka,
Synonymický slovník. [online]. [Cit.2017.03.28]. Dostupné na internete: <http://slovnik.azet.sk/>.
9 Article 1 § 1 of the Greek Code of Private Maritime Law (3816/1958): „A ship within the meaning of
this law, is any vessel of no less than ten net registered tons, intended to navigate at sea or underline
the sea by its own means of propulsion.“
4
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určené pre pohyb na akejkoľvek vode slúžiace na prepravu tovaru, osôb, alebo na vedecké účely“.10
Rozpor právnych úprav je badateľný už pri tak jednoduchom ustanovení, akým je definícia lode.
Vo verejnoprávnej úprave nie sú stanovené požiadavky pre veľkosť plavidla, nie je dôležitý
účel plavby, nevylučuje poháňanie ľudskou silou, a ani nie je stanovené, či sa má loď pohybovať po
mori, rieke, či jazere. Súkromnoprávny kódex definuje loď presnejšie, čo je žiaduce s ohľadom na
možnosť vyvodzovania následkov zo škody spôsobenej loďou.
Grécky právny poriadok upravuje aj odlišnosti medzi vlastníctvom a prevádzkou lode. Pozná
vlastníka (owner), ktorým je osoba, ktorá právne vlastní loď, no rozlišuje aj aktuálneho držiteľa lode
(shipowner), ktorý prevádzkuje svoju vlastnú loď od „lodného operátora“ (ship-operator), teda
kapitána či posádky, ktorí prevádzkujú loď patriacu inému, vo svojom vlastnom mene a na svoj vlastný
účet.11 Takéto rozlíšenie sa okrem talianskeho kódexu Codice della Navigazione12 z roku 1942,
ktorým bol grécky inšpirovaný, nenachádza v žiadnej inej právnej úprave uvedenej oblasti.
V ostatných európskych štátoch, napr. vo Francúzsku či v Nemecku, teda musí teoretická právna
veda odlišovať uvedené, čo však identifikáciu z hľadiska praktických a právnych dôvodov robí často
zložitou.13 Uložená požiadavka publicity v gréckom morskom práve je všeobecnejšia a zahŕňa všetky
prípady, aj vzhľadom na odlíšenie vlastníka lode od posádky.

4

K ZODPOVEDNOSTI VLASTNÍKA LODE V HISTÓRII

Koncept zodpovednosti vlastníka lode za spôsobenú škodu je špecifický pre oblasť morského
práva. V súlade so všeobecnými zásadami, ktorými sa riadi zodpovednosť, je dlžník zodpovedný za
svoje dlhy svojím majetkom, a to nielen majetkom, ktorý má vo vlastníctve v okamihu, keď vznikol dlh,
ale rovnako aj s majetkom nadobudnutým neskôr. Veľká výnimka z tohto pravidla existuje pre oblasť
morského práva. V skutočnosti jedným z hlavných rysov morského práva je možnosť vlastníkov
a držiteľov lode obmedziť svoju zodpovednosť za škody vzniknuté v súvislosti s prevádzkou lode,
konkrétne spôsobenou chybami kapitána či členov posádky pri výkone ich povinností.14
Koncept obmedzenej zodpovednosti vlastníka lode má hlboké korene v minulosti, no jeho
prijatie bolo zavedené v celej Európe koncom 17. storočia, v súvislosti s nárastom námorného
obchodu. Ako pravidlo bolo deklarované vo francúzskej námornej vyhláške Ľudovíta XIV15 v roku
1681 s nasledujúcim znením: „Vlastníci lode by sa mali zodpovedať za skutky kapitána, ale mali by
byť oslobodení od zodpovednosti za opustenie svojej lode a nákladu.“16 Toto ustanovenie bolo neskôr
doslovne prebraté do Napoleonovho le Code de Commerce z roku 1807, a v zmysle tohto kódexu
neskôr do právnych poriadkov väčšiny krajín Európy. 17
Odôvodnenia potreby obmedzenia vlastníkovej zodpovednosti za škodu spôsobenú loďou sa
rôznili s ohľadom na historické obdobia a vývoj priemyslu. Spočiatku boli dôvodmi najmä: I) veľké
právne a reálne právomoci kapitána lode, ktoré sa vynímali spod možnosti kontroly vlastníkom lode,
II) ochrana poskytovaná štátom vo veľkej miere vzhľadom na možné riziko v tejto oblasti podnikania,
III) zodpovednosť vlastníka by nemala presahovať hodnotu lode.18 Ostatné dôvody sa menili
s ohľadom na potrebu ekonomických, spoločenských či technických okolností, avšak pravidlo
obmedzenia zodpovednosti pretrvávalo a je súčasťou právnych poriadkov až dodnes.

Article 3 of the Greek Code of Public Maritime Law (187/1973): „Ship is any vessel destined to move
on any water for carriage of goods, persons, or scientific purposes.“
11 KIANTOU-PAMPOUKI, A.: An outline of Greek Maritime Law, s. 16.
12 Art. 265, 270-275 Codice della Navigazione (327/1942).
13 KIANTOU-PAMPOUKI, A.: An outline of Greek Maritime Law, s. 17.
14 Ibidem, s. 20.
15 French Marine Ordinance of Louis XIV.
16 „The owners of the ship shall be answerable for the deeds of the master, but shall be discharged
by abandoning their ship and freight.“
17 KIANTOU-PAMPOUKI, A.: An outline of Greek Maritime Law, s. 20.
18 Ibidem, s. 21.
10
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5

NOVÉ VÝZVY

Pokrok v ekonomike a technike spôsobil, že lode sú odolnejšie voči počasiu, bezpečnejšie,
telekomunikácie sú rozvinutejšie. Dalo by sa teda predpokladať, že sa dá predísť spôsobeným
škodám, a preto sa ozýva veľa hlasov pre zrušenie limitácie zodpovednosti vlastníka lode za škodu
spôsobenú jeho loďou.19 Avšak s pokrokom doby prichádzajú aj nové riziká, akými sú navigácia,
stavba väčších konštrukcií lodí, či skutočnosť, že prevážaný náklad je nebezpečnejší; na mori sa dnes
plaví množstvo supertankerov s nebezpečnými nukleárnymi materiálmi.20 Uvedené môže spôsobiť až
škody biblických rozmerov, a ani pri najväčšej starostlivosti nie je možné sa im vyhnúť. Inštitút
zodpovednosti teda prešiel viacerými premenami, kým nadobudol súčasnú podobu.
Dlhé roky v gréckych moriach vládol princíp „maritime property“, ktorý spočíval v zbavení sa
vlastníkovej zodpovednosti za škodu spôsobenú loďou jednoduchým opustením lode s nákladom
v prospech osoby, ktorej bola škoda spôsobená.21 Tento princíp Bruselská konferencia v roku 1924
a v roku 1957 rozšírila o možnosť ponúknuť poškodenému určenú sumu peňazí.22 Na Londýnskej
konferencii sa v roku 1976 dohodli predstavitelia štátov, že ponechajú možnosť nahradiť škodu
určenou sumou peňazí a rozšíril sa okruh osôb aj okruh nárokov.23 Určenie tejto sumy malo veľmi
pozitívny dopad pre vlastníkov lode, keďže im tým vznikla možnosť bezpečne sa poistiť pre prípad
spôsobenia škody. Keďže si už mohli vypočítať maximálnu výšku škody s určitosťou, mohli si určiť aj
poistnú sumu, čo bez limitu zodpovednosti možné nebolo. Tri spomenuté konferencie teda premenili
princíp „maritime property“ na „theory of risks“. Významný britský sudca lord Denning sa k tomu
vyjadril nasledovne: „Už to viac nie je vecou spravodlivosti, ale vecou pohodlnosti.“24
Uvedené konferencie vyriešili mnohé rozpory v oblasti morského práva a mali za cieľ zjednotiť
národné právne poriadky krajín v tejto oblasti. Avšak grécka vnútroštátna úprava, napriek prijatiu
medzinárodných dokumentov z Bruselu a Londýna, princípy a zásady v nich stanovené
nereflektovala v úplnosti. Vnútorné a medzinárodné právne vzťahy sú teda rozporuplné.

6

APLIKAČNÉ PROBLÉMY SPÔSOBENÉ GRÉCKOU VNÚTROŠTÁTNOU PRÁVNOU
ÚPRAVOU

Kto môže vlastne využiť inštitút obmedzenia zodpovednosti za škodu spôsobenú loďou?
Okrem vlastníka lode, ktorému je tento inštitút určený, tak môže urobiť aj posádka, 25 čo môže spôsobiť
mnohé zaujímavé situácie, z ktorých si jednu priblížime neskôr.
Všeobecnými dôvodmi, kedy k obmedzeniu zodpovednosti prísť nemôže, sú situácie, ak
kapitán koná s výslovným súhlasom vlastníka, ak koná vlastník osobne a ak sa spôsobená škoda
dotýka zmluvných vzťahov členov posádky. 26
Možnosť obmedzenia zodpovednosti za spôsobenú škodu je tu teda tak pre vlastníka lode,
ako aj pre posádku. Rovnaká miera ich zodpovednosti umožňuje aj rovnakú možnosť obmedzenia.
Z teoretického pohľadu sa to môže zdať spravodlivé, no aplikačné problémy dokazujú opak.
V prípade obmedzenia zodpovednosti za spôsobenú škodu prostredníctvom opustenia lode
s nákladom v prípade, ak svoju zodpovednosť takto obmedzí posádka, spôsobí situáciu, že loď opustí
ten, kto nie je jej vlastníkom. Posádka teda svoju zodpovednosť neobmedzuje, ale zbavuje sa jej
19

Ibidem, s. 21.
s. 21.
21 Ibidem, s. 21.
22 Táto určená suma sa rôznila s ohľadom na obdobia, dnes predstavuje 30-násobok hodnoty lode
plus ďalší 30- násobok pre pokrytie nehôd, pri ktorých bude zrážkou lodí spôsobené ublíženie na
zdraví osoby.
23 KIANTOU-PAMPOUKI, A.: An outline of Greek Maritime Law, s. 23.
24 Lord Denning: „It is not a matter of justice, but it is rather a matter of convenience.” In: KIANTOUPAMPOUKI, A.: An outline of Greek Maritime Law, s. 23.
25 KIANTOU -PAMPOUKI, A.: An outline of Greek Maritime Law, s. 27.
26 Ibidem, s. 26.
K zmluvným vzťahom členov posádky pozri viac: ROKAS, I. K.: Introduction to Greek Private Maritime
Law. Athens: Ant. N. Sakkoulas Publishers, 2001, s. 133-140.
20 Ibidem,

480

úplne. Oslobodí sa od záväzkov a zodpovednosti tým, že obetuje majetok patriaci inému. A to možno
vyhodnotiť ako nesúladné s princípmi vlastníckeho práva vo všeobecnosti.
Pre vlastníka lode v takomto prípade existuje jediná možnosť ako „zachrániť vlastnú loď“.
Môže poškodenému namiesto lode ponúknuť určenú sumu peňazí, ktorou pokryje spôsobenú škodu
a neskôr sa tejto sumy môže domáhať od členov posádky prostredníctvom súdu. 27
Medzinárodná právna úprava v oblasti morského práva ustanovuje mnohé, čo nekorešponduje
s gréckym vnútroštátnym morským právom, ktoré je v súčasnosti jediné svojho druhu.28 Obsolétnosti
gréckeho morského práva v súkromnej oblasti môže byť v budúcnosti venovaných mnoho
samostatných príspevkov.
Ak by sme si chceli zhrnúť negatíva súvisiace s témou stanovenou v tomto príspevku, môžeme
poukázať na možnosť výberu obmedzenia zodpovednosti, ktorá je daná vlastníkovi lode či posádke,
a nie poškodenému. Výber môže pôsobiť nespravodlivo voči poškodeným, keďže grécka vnútroštátna
právna úprava nezabraňuje opusteniu nehodnotnej či dokonca stratenej lode. 29 Negatívom pre
vlastníka lode je už vysvetlená situácia opustenia lode posádkou. Suma určená pre pokrytie škôd sa
počíta z hodnoty lode a predmetná loď nemusí mať takmer žiadnu hodnotu na trhu, a teda spôsobené
škody môžu túto sumu prevyšovať. O zložitosti stanovenia hodnoty lode a nákladu30 by tiež mohol
byť napísaný samostatný príspevok.
Mnoho ďalších negatív by mohlo ovplyvniť nezainteresovaný pohľad na grécku právnu úpravu
súkromného práva, ktorá však môže byť vyzdvihovaná v iných oblastiach. V krajine antických bohov
sa téme gréckeho morského práva venuje iba zopár akademikov, a tí vo svojich odborných debatách
nachádzajú mnoho rozporov. Je teda úlohou legislatívy reflektovať všetky aplikačné problémy,
a najmä zosúladiť vnútroštátnu právnu úpravu s tou medzinárodnou, keďže, ako bolo preukázané,
vykazuje mnoho odlišností, ktoré môžu mať negatívny dopad. A to by sa vzhľadom na nadradenosť
medzinárodného práva nad vnútroštátnym vyskytovať nemalo. Ani v prípade ak sú dôvodom
historické korene právnej úpravy.
7

ZÁVER

Príspevok o morskom práve začal mytologicky a končí konštatovaním o odlišnosti právnej
úpravy, ktorá spôsobuje aplikačné problémy. No znova možno nájsť paralelu s vekom bohov
a hrdinov. „Poseidón mal moc iba nad vnútorným morom, ktoré bolo prístupné ľuďom. Nad
nekonečným morským prúdom, ktorý obtekal zem a bol prístupný len bohom, si ponechal vládu
Ókeanos.“31 Uvedenému možno pripodobniť súčasnú národnú súkromnoprávnu úpravu v Grécku
a medzinárodnú právnu úpravu.
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NÁJOM NA POMEDZÍ ZÁVÄZKOVÉHO A VECNÉHO PRÁVA
(VÝVOJ V IUS COMMUNE)
Matej Mlkvý, Zuzana Illýová
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá vývojom zásady „kúpa láme nájom“ (emptio tollit locatum) od
rímskeho klasického práva až po recepciu v zásady ius commune. V prvej časti sa príspevok zaoberá
všeobecným popisom postavenia nájomcu vo vzťahu k nadobúdateľovi prenajatej veci v rímskom
klasickom a poklasickom práve. Na ňu nadväzuje nosná časť príspevku zaoberajúca sa vývojom tejto
doktríny v náuke školy glosátorov. Glosátori vytvorili k tejto zásade také veľké množstvo výnimiek
smerujúcich k ochrane postavenia nájomcu vo vzťahu k novému nadobúdateľovi veci, že
rímskoprávna zásada emptio tollit locatum sa prakticky aplikovala len na krátkodobých nájomcov veci
pokiaľ nájomné bolo dohodnuté v peniazoch. Škola komentátorov (najmä Bartolus de Saxoferrato)
vytvorila doktrinálnu konštrukciu, ktorá poskytla ochranu aj krátkodobému nájomcovi, čím pôvodné
pravidlo stratilo v praxi aplikáciu. Tento záver bol prijatý taktiež neskoršími školami rímskeho práva
a je premietnutý aj v moderných civilistických kodifikáciách.
Kľúčové slová: rímske právo, ius commune, kúpa láme nájom
Abstract: Article focuses on the development of principle “sale breaks hire” (emptio tollit locatum)
from its foundations in the classical Roman law until its reception in the European ius commune. The
first part of the article focuses on the legal position of tenant in respect to the new acquirer of the
leased thing in the Roman classical and postclassical law. This is followed by the main part which
analyzes the development of the doctrine in the teaching of the school of glossators. Glossators
created such a great number of exceptions to the former rule with the aim to provide additional
protection to the tenant against the new owner that the original Roman doctrine applied only to shortterm tenants who agreed to rental payments in money. The successive school of commentators
(mainly Bartolus de Saxoferrato) created a doctrinal construction that provided protection even to
these short-term tenants what inevitably lead to the decline of the former rule. As a result, the contrary
rule “sale does not break hire” has been adopted by the later schools of the ius commune and found
its way into modern civil codifications.
Key words: Roman law, ius commune, sale breaks hire
ÚVOD
Jednou zo základných klasifikácií subjektívnych majetkových práv v dnešnom občianskom
práve je delenie týchto práv na práva vecné a práva záväzkové. Toto delenie je prebraté nesporne z
pôvodného rozdelenia žalôb v klasickom rímskom práve na actiones in rem a actiones in personam.
Hmotnoprávny korelát k záväzkovým právam - záväzok (obligatio) nachádzame už v samotnej
Justiniánskej kodifikácii, zatiaľ čo pojem vecné právo (ius in re) je výtvorom až stredovekej školy
glosátorov.1 Základným odlišovacím kritériom vecných práv vo vzťahu k záväzkovým právam je ich
absolútnosť a vďaka ich záväznosti aj pre tretie osoby sú charakterizované taktiež uzatvoreným
výpočtom (numerus clausus, Typenzwang) a obsahovou fixáciou právneho inštitútu, ktorú strany
nemôžu zmeniť vlastným prejavom vôle (Typenfixierung). Vo vzťahu k iným subjektívnym absolútnym
1

Podľa glosátorov vecné právo mal každý, kto mal vecnú žalobu. Išlo teda podľa civilného práva o
aktívne legitimovaného z rei vindicatio, actio confessoria (rei vindicatio servitutis), hereditas petitio a
podľa prétorského práva o aktívne legitimovaného z actio Publiciana in rem, actio rescissoria, actio
Serviana a quasi Serviana, žaloby zo zálohu, dvoch prejudiciálnych žalôb (otec - syn, pán - otrok),
žaloby oprávneného a obdobne oprávnených z dedičného práva stavby, metum passus, bonorum
possessoria hereditatis petitio a fideicommissaria hereditatis petitio.
1
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právam sú vecné práva charakterizované tým, že umožňujú ich nositeľom obmedzené alebo pojmovo
neobmedzené právne panstvo nad vecou. Záväzkové práva potom predstavujú relatívne subjektívne
práva spočívajúce v záväzku osoby niečo dať, urobiť alebo sa niečoho zdržať. Je treba si uvedomiť,
že obidve kategórie nie sú vzájomne vylučujúce - určitý právny inštitút môže mať zároveň
záväzkovoprávne a vecnoprávne účinky.2 V nasledujúcom texte sa zameriame na historický vývoj
právnej doktríny v ius commune ako niekdajšom univerzálnom právnom systéme Európy počas
ktorého nájom nadobudol vecnoprávne účinky. Náš nadväzujúci článok v tomto zborníku bude
analyzovať vecnoprávne účinky nájmu na území Slovenska, resp. Československa.
NÁJOM V KLASICKOM RÍMSKOM PRÁVE
V klasickom rímskom práve bol nájom čistý záväzkovoprávny inštitút. Nájom (locatio
conductio) bola zmluva, ktorou sa prenajímateľ zaväzoval nájomníkovi odovzdať vec do dočasného
užívania, alebo preňho pracovať, alebo vykonať dielo a ako protihodnotu sa nájomník zaväzoval dať
prenajímateľovi určitú peňažnú náhradu.3 Nájom bol teda konštruovaný ako určitý zmluvný „supertyp“
ktorý zahŕňal dnešné samostatné zmluvy nájmu veci, resp. árendy (locatio conductio rei), pracovnú
zmluvu (locatio conductio operarum) a zmluvu o dielo (locatio conductio operis), keďže zo všetkých
uvedených vzťahoch sa žalovalo tými istými žalobami. Rímski právnici vnímali všetky tieto činnosti
ako určitú jednotu a nerozlišovali ich podľa uvedených skutkových podstát, čo začalo robiť až ius
commune.4 Pôvod nájmu vidí M. Kaser v narušení pôvodného vzťahu medzi patrónmi a klientmi po
púnskych vojnách, keď sa podriadenie rímskeho občana inému v patronátnom vzťahu začalo vnímať
ako nedôstojné a bolo nahradené zmluvou.5 L. Heyrovský vidí pôvod všetkých troch podtypov v
prenechaní práva vyberať štátne dane (vectigalia) na určitú dobu (spravidla 5 rokov) podnikateľom
(publiciani) za pevne stanovenú sumu.6 Táto zmluva bola najskôr označená ako venditio vectigalium,
ale neskôr už ako locatio vectigalium.
V prípade nájmu veci rímski právnici nerozlišovali medzi prenechaním veci len na užívanie
(locata) alebo na užívanie a požívanie (fruenda locata) na rozdiel od osobných služobností, pri ktorých
rozlišovali jednoduché užívacie právo (usus) od užívacieho a požívacieho práva (ususfructus).
Protihodnota za prenechanie veci musela byť pôvodne vždy peňažná odplata, ale už medzi klasickými
právnikmi existoval spor, či môžu aj iné veci slúžiť ako odplata. Výnimkou z tohto pravidla bol osobitný
nájom plodonosnej veci, ktorý sa vyvinul v provinčnom práve (colonia partiaria). V takomto prípade
mohla odplata (merces) spočívať aj v odovzdaní časti úrody.7
Odovzdaním veci sa nájomca nestal vlastníkom veci, oprávneným subjektom z iného
vecného práva a ani civilným držiteľom prenajatej veci. Vec dostal nájomca odovzdaním len do
naturálnej držby, resp. detencie a z tohto dôvodu mu nebola priznaná žiadna posesórna a ani
petitórna ochrana civilným právom alebo prétorom.8 Tieto prostriedky ochrany mal naďalej
2

Príkladom z klasického rímskeho práva je záložná zmluva (pignus) ktorou jedna strana dávala druhej
hnuteľnú alebo nehnuteľnú vec do detencie ako ručný záloh. Okrem nerovných synalagmatických
zäväzkov medzi záložným veriteľom (actio pigneraticia in personam contraria) a záložným dlžníkom
(actio pigneraticia in personam directa) mal záložný veriteľ voči tretím osobám najskôr ochranu
prostredníctvom retenčných a rekuperačných interditkov a neskôr samostatnú žalobu actio
pigneraticia in rem.
3 Rebro, K. – Blaho, P. Rímske právo. Štvrté prepracované a doplnené vydanie. Bratislava: Wolters
Kluwer (Iura Edition), 2010, s. 393.
4 Kaser, M. Das römische Privatrecht. Erster Abschnitt. Das altrömische, das vorklassische und
klassische Recht. Mníchov: C.H. Beck, 1959, s. 469.
5 Kaser, M. Das römische Privatrecht. Erster Abschnitt. Das altrömische, das vorklassische und
klassische Recht. Mníchov: C.H. Beck, 1959, s. 471.
6 Heyrovský, L. Dějiny a systém soukromného práva římskeho. 6. vyd. Bratislava: Právnická fakulta
Univerzity Komenského, 1927, s. 402.
7 Girard, P. Geschichte und Sytem des römischen Rechtes (Manuel élémentaire de droit romain). II.
Schlussteil: Recht der Schuldverhältnisse. Erbrecht. Zivilprozess. Berlín: Vahlen, 1908, s. 618; Kaser,
M. Das römische Privatrecht. Erster Abschnitt. Das altrömische, das vorklassische und klassische
Recht. Mníchov: C.H. Beck, 1959, s. 472.
8 Marcellus však hovorí, že nájomca môže použiť interdikt unde vi ak bol násilne vypudený z držby
rovnako ako môže byť tento interdikt použitý proti nemu, ak nájomca kupujúceho nepustil na pole po
2
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prenajímateľ ako vlastník a civilný držiteľ veci, ktorý mohol nájomcu vypudiť z držby a jeho odpor
prekonať svojpomocne alebo na základe posesórnych interdiktov (unde vi alebo uti possidetis).
Vypudenie nájomníka prenajímateľom pred uplynutím doby nájmu bolo samozrejme porušením
nájomnej zmluvy a nájomca má voči prenajímateľovi actio conducti na náhradu škody, ktorá mala
však len záväzkovoprávny charakter.9 Ešte v horšom postavení bol nájomník ak ho z detencie veci
vypudila tretia osoba (iná osoba ako prenajímateľ), napr. ak tretia osoba bola kupujúci, ktorej
prenajímateľ predal prenajatú vec. V takomto prípade bol kupujúci oprávnený vypudiť nájomcu z
detencie veci a nájomca nemal voči kupujúcemu žiaden žalobný prostriedok, lebo kupujúci nebol
zmluvnou stranou pôvodnej nájomnej zmluvy. Jediný žalobný nárok nájomcu bol opätovne len z actio
conducti voči prenajímateľovi, ktorý vec predal.
O určitej obmedzenej miery ochrany nájomcu v prípade predaja prenajatej veci hovorí Gaius
vo svojom komentári k provinčnému ediktu, podľa ktorého je prenajímateľ povinný zabezpečiť, aby
kupujúci umožnil nájomcovi prenajaté pole alebo obydlie užívať podľa pôvodnej nájomnej zmluvy,
inak ho môže nájomca žalovať z actio conducti.10 Prenajímateľ tak väčšinou robil prostredníctvom
osobitnej dohody pripojenej ku kúpnej zmluve (pactum) v ktorej sa kupujúci zaviazal dovoliť nájomcovi
užívať prenajatú vec počas doby nájmu. Takáto dohoda však nedávala nájomcovi akýkoľvek priamy
žalovateľný nárok voči kupujúcemu, keďže samotný nájomca nebol zmluvnou stranou zmluvy o kúpe.
V opačnom prípade by išlo o zmluvu v prospech tretieho, čo je v zásade cudzie rímskemu právu. V
prípade porušenia tejto osobitnej dohody mohol vypudený nájomca žalovať prenajímateľa z actio
conducti, ktorý v prípade, že nájomcovi musel nahradiť škodu mohol túto náhradu regresne požadovať
po kupujúcom z dôvody porušenia osobitnej dohody cez actio venditi. Išlo teda len o nepriamu
ochranu prostredníctvom obligačných žalôb, ktoré ale zjavne poskytovali v klasickom rímskom práve
dostatočnú mieru ochrany nájomcovi, lebo nemáme zmienky o vytvorení osobitnej vecnoprávnej
žaloby voči tretím osobám ako napr. v prípade veriteľa z ručného zálohu (actio pigneraticia in rem).
Absencia priamej ochrany nájomcu voči novému nadobúdateľovi veci viedla k formulovaniu
pomerne známej zásady, že kúpa láme nájom (emptio tollit locatum, Kauf bricht Miete). Táto
formulácia však nie je presná, lebo nie samotné uzatvorenie kúpnej zmluvy ovplyvnilo oprávnenie
nájomcu užívať, resp. aj požívať prenajatú vec, ale až nadobudnutie vlastníctva a držby veci
kupujúcim. Taktiež platnosť samotnej nájomnej zmluvy nebola vypudením nájomcu z detencie
prenajatej veci dotknutá, len medzi stranami nájomnej zmluvy vznikli sekundárne zodpovednostné
vzťahy, ktoré založili nájomcov nárok na náhradu škody.
Rímske poklasické právo už k rozvoju alebo prekonaniu tejto zásady výraznejšie neprispelo,
keďže nájomná zmluva v praxi úplne vymizla z právneho života v západných častiach ríše. Súviselo
to s postupným odstraňovaním slobodnej práce, keď aj pôvodne slobodné obyvateľstvo sa dostávalo
do postavenia závislosti pána (dominus). V právnych vzťahoch, kde táto podriadenosť nenastala, bol
nájom nahradený inými inštitútmi ako pôžičkou, úschovou a mandátom, ktoré predstavovali v
poklasickom práve odplatné zmluvy, ako aj modifikovanou výprosou. Nájom veci je úplne zatlačený
do úzadia v 5. storočí a výraz conductor sa používa už len v súvislosti s verejnoprávnymi vzťahmi.
Nájom pôdy od štátu je už v poklasickom období verejnoprávnym a nie súkromnoprávnym vzťahom
a oveľa dôležitejším sa zdá byť rozdelenie nájomcov na tých, ktorí majú dedičný nájom veci
(emphyteusis) a tých, ktorí majú vec prenajatú len na kratšiu dobu. Zatiaľ čo postavenie dedičných
uzavretí kúpnej zmluvy na prenajatú vec. V druhom prípade však fragment pripúšťa výnimku
v prospech nájomcu, lebo nájomca sa môže obrániť námietkou, že kupujúceho nepustil na pole zo
spravodlivého a plauzibilného dôvodu. Táto výnimka sa však zdá byť až neskoršou interpoláciou. D.
43.16.12. Colonus eum, cui locator fundum vendiderat, cum is in possessionem missus esset, non
admisit: deinde colonus vi ab alio deiectus est: quaerebatur, quis haberet interdictum unde vi. Dixi
nihil interesse, colonus dominum ingredi volentem prohibuisset an emptorem, cui iussisset dominus
tradi possessionem, non admisit. Igitur interdictum unde vi colono competiturum ipsumque simili
interdicto locatori obstrictum fore, quem deiecisse tunc videretur, cum emptori possessionem non
tradidit, nisi forte propter iustam et probabilem causam id fecisset.
9 Heyrovský, L. Dějiny a systém soukromného práva římskeho. 6. vyd. Bratislava: Právnická fakulta
Univerzity Komenského, 1927, s. 403.
10 Gai. Dig. 19.2.25.1. Qui fundum fruendum vel habitationem alicui locavit, si aliqua ex causa fundum
vel aedes vendat, curare debet, ut apud emptorem quoque eadem pactione et colono frui et inquilino
habitare liceat: alioquin prohibitus is aget cum eo ex conducto.
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nájomcov sa z hľadiska subjektívnych oprávnení blíži k postaveniu samotných vlastníkov, nájomcovia
na kratšiu dobu sa osobitne na súkromnej pôde dostávajú do právneho postavenia blížiaceho sa
kolónom alebo otrokom, ktorí boli usadení na pôde.11 Obnovenie klasického nájmu je spájané s
pretrvaním tohto inštitútu vo východnej časti ríše a v Justiniánskej kodifikácii, ktorá klasickú
dogmatickú konštrukciu a deliace línie nájmu od ostatných zmluvných typov v zásadných prvkoch
obnovila.
STREDOVEKÉ ŠKOLY RÍMSKEHO PRÁVA
Zásadný vplyv na ďalší vývoj inštitútu nájmu v západnom svete malo až „znovuobjavenie“
celej Justiniánskej kodifikácie na západe a začiatok ich systematického skúmania, čo P. Vinogradoff
nazval „druhým životom rímskeho práva“.12 Táto renesancia rímskeho práva je spájaná s Irneriom a
jeho nasledovníkmi (glosátormi), ktorí začali Justiniánsku kodifikáciu prednášať a pridávať k nej
komentáre na talianskych a zaalpských univerzitách. Glosátori pristupovali ako väčšina dominantných
stredovekých a novovekých škôl k rímskemu právu ako pozitívnemu právu a preto ich hlavnou snahou
bolo docieliť bezrozpornú exegézu Justiniánskej kodifikácie a nie rekonštrukciu podoby klasického
práva. Medzi glosátormi existovali samozrejme aj názorové rozdiely, pričom dominantné názorové
prúdy sa spájajú s Bulgarom a jeho nasledovníkmi, ktorí presadzovali striktný výklad kodifikácie a
oveľa flexibilnejšou školou Martinusa, ktorý bol pripravený kodifikáciu rozširujúco interpretovať
odvolávajúc sa na aequitas bursalis.13 Glosátori a ich akademickí nasledovníci komentátori vždy ale
pristupovali ku kodifikácii z pozície jednoduchej interpretácie kodifikácie (interpretatio simplex)
ignorujúc jej rozličné historické úrovne. Forma ich literárnej činnosti spočívala v interlineárnych a
neskôr marginálnych glosách, teda krátkych poznámkach k textu vysvetľujúcich problematické právne
termíny alebo odkazujúce na iné časti kodifikácie s cieľom upozorniť na podobnosť alebo odstrániť
zdanlivý (či reálny) rozpor medzi jednotlivými časťami. Výsledky školy glosátorov za 150 rokov boli
zhrnuté Accursiom (1183-1263) do veľkej, alebo štandardnej glosy (glossa ordinaria). Štandardizácia
glosy jednak fakticky ukončila aktívnu činnosť glosátorov a vytvorila východiskové podmienky pre
školu komentátorov, ktorá sa už mohla venovať súvislejším komentárom ku kodifikácii vo forme
traktátov. Tieto už boli vydávané ako samostatné knihy a neboli pripájané k samotnému textu
kodifikácie, pričom obsahovo boli zamerané oproti glosátorom oveľa viac na prevažne súdnu prax. 14
Väčšina glosátorov zaoberajúc sa otázkou aplikácie alebo prelomenia zásady emptio tollit
locatum sa sústredila na interpretáciu konštitúcie cisára Alexandra Severa (C. 4.65.9), ktorá tvorí ich
sedes materiae:
3

Emptori quidem fundi necesse non est stare colonum, cui prior dominus locavit, nisi ea lege emit.
Verum si probetur aliquo pacto consensisse, ut in eadem conductione maneat, quamvis sine scripto,
bonae fidei iudicio ei quod placuit parere cogitur.
Táto konštitúcia sa stala predmetom rôznych výkladov. Z čisto gramatického výkladu je
zjavné, že konštitúcia používa výraz colonus a nie locator. Je pravda, že výrazom colonus je spravidla
myslený formálne slobodný obyvateľ, ktorý je ale tak pripútaný k pôde, že prevod pôdy znamená aj
prevod kolónov, ktorí na pôde pracovali.15 V klasickom práve však colonus znamenal árendátor, t.j.

Kaser, M. Das römische Privatrecht. Zweiter Abschnitt. Die nachklassischen Entwicklungen.
Mníchov: C.H. Beck, 1959, s. 293.
12 Vinogradoff, P. Roman law in Medieval Europe. Oxford: Clarendon press, 1929, s. 13.
13 K pôsobeniu princípu ekvity v rímskom klasickom práve pozri Šurkala, J. Funkcia aequitas
naturalis v kontexte justiniánskych Digest. In: Historia et interpretatio Digestorum seu
Pandectarum.Praha: Leges, 2016, s. 179-190.
14 K niektorým otázkam poňatia súdneho procesu v stredoveku viď Sombati, J. Stredoveké vnímanie
spravodlivého procesu a jeho odkaz pre súčasnosť. In: Bratislavské právnické fórum 2015.
Bratislava: Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2015, s. 798-812.
15 V tomto zmysle výraz definuje napr. Berger A.: Encyclopedic Dictionary of Roman Law
(Transactions of The American Philosophical Society, Vol. 43, Part 2). Philadelphia: The American
Philosophical Society, 1953, s. 396 a Kincl, J.-Urfus, V.-Skřejpek, M.: Římské právo, Praha: C.H.
Beck,1995, s. 68.
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nájomca poľa ako plodonosnej veci,16 pričom nájomca bytu, resp. domu ako neplodonosnej veci sa
nazýval inquilinus.17 Je nepochybné, že v tomto význame chápala výraz colonus aj štandardná
glossa, ktorá uvádza k výrazu colonus komentár, že colonus in villa, inquilinus in civitate. 18 Čisto
gramatický výklad tohto ustanovenia by teda mal znamenať, že kupujúci má povinnosť árendátorovi
ponechať v užívaní pole až do skončenia nájmu len ak kúpil pole s touto podmienkou a v prípade, že
by túto podmienku porušil, môže byť donútený žalobou bona fidei k jej zachovaniu.
Accursiánska glossa k tomuto ustanoveniu ide nad rámec jednoduchého gramatického
výkladu. Podľa glossy môže nájomca prenajatú vec používať až do odovzdania prenajatej veci, ktorú
nie je povinný kupujúcemu vydať, lebo nie je s ním v zmluvnom vzťahu. Nájomca má teda k veci
retenčné právo (D. 19.32.2). Kupujúci môže nájomcu vyhnať len svojpomocne, ale ak sa to
kupujúcemu podarí, nemá nájomca žiaden žalovateľný nárok proti nemu. 19 Podľa názorov druhej
skupiny glosátorov (Jacobus de Ravanis, Odofredus, Vaccarius) treba toto ustanovenie vykladať tak,
že kupujúci nemôže nájomcu nútiť zostať na prenajatom poly do skončenia nájmu, keďže kupujúci a
nájomca nie sú v priamom zmluvnom vzťahu. Nájomca má teda právo odstúpiť od nájomnej zmluvy
aj pred uplynutím doby nájmu.20 Z oboch aj keď odlišných výkladov je viditeľná snaha glosátorov
posilniť prostredníctvom interpretácie zjavne idúcej nad rámec normatívneho textu kódexu postavenie
nájomcu.
Typickou analytickou pomôckou glosátorov pri interpretovaní pojmov ako aj celých viet či
ustanovení kodifikácie je metóda dištinkcií. V súvislosti s interpretáciou C. 4.65.9 si predstavitelia
školy glosátorov nastolili otázku, či výraz emptor sa vzťahuje len na kupujúceho alebo ho možno
rozširujúco interpretovať aj na iné osoby a naopak, či každý kupujúci má rovnaké oprávnenia vo
vzťahu k nájomcovi. Rovnaké oprávnenia ako kupujúci bude mať podľa Otta Papiensisa aj požívateľ
(idem in fructuario) a podľa Symona Vicentinusa aj odkazovník (idem in legatario).21 Podľa
štandardnej glossy Accursia, ktorý v tomto smere prijal názory Aza a Odofreda, je v rovnakej pozícii
ako kupujúci aj každý singulárny sukcesor prenajímateľa (item quod hic dicit in emptore, idem in
quolibet singulari sucessore).22 Naopak zužujúco sa výraz emptor nebude vzťahovať na kupujúceho,
ktorý vec nadobudol od štátu (fiscus) cez nútený výkon rozhodnutia (napr. zhabanie a následný predaj
prenajatej veci za účelom pokrytia daňových nedoplatkov prenajímateľa) a ani na kupujúceho, ktorý
vec nadobudol od správcu úpadcu (magister bonorum), lebo tento na základe prétorského uvedenia
do držby (missio in possessionem) vstupuje presne do právneho postavenia prenajímateľa ako
dlžníka a je teda viazaný aj jeho záväzkami vyplývajúcimi z nájomnej zmluvy. Komentátori Jacobus

V takomto význame použil výraz napr. Plinius mladší (zomt. okolo 120 n.l.). Kincl, J.-Urfus, V.Skřejpek, M.: Římské právo, 1995, s. 68.
17 V tomto význame používa výraz aj L. Heyrovský a P.F. Girard. Heyrovský, L. Dějiny a systém
soukromného práva římskeho. 6. vyd. Bratislava: Právnická fakulta Univerzity Komenského, 1927, s.
403; Girard, P. Geschichte und Sytem des römischen Rechtes (Manuel élémentaire de droit romain).
II. Schlussteil: Recht der Schuldverhältnisse. Erbrecht. Zivilprozess. Berlín: Vahlen, 1908, s. 619. K
použitiu a významu výrazu inquilinus, resp. inquilini viď Mirković, M.: The Later Roman Colonate and
Freedom, s. 101-111.
18 Codicis Sacratissimi Imperat. Ivstiniani. PP. Avgvsti, Lib. XII. Accvrsii commentariis; ac Contii, et
Dionysii Gothofredi, atqve aliorvm quorvndam illustrium iurisconsultorum lucubrationibus illustrati.
Ženeva: Sumptibus Theodori de Iuges, 1625, s. 1087.
19 Codicis Sacratissimi Imperat. Ivstiniani. PP. Avgvsti, Lib. XII. Accvrsii commentariis; ac Contii, et
Dionysii Gothofredi, atqve aliorvm quorvndam illustrium iurisconsultorum lucubrationibus illustrati.
Ženeva: Sumptibus Theodori de Iuges, 1625, s. 1089.
20 Jacobus de Ravanis v Lectura Codicis k C.4.65.9. Citované podľa Schrage, E. Das römische Recht
im Mittelalter. Armstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1987, s. 284.
21 Codicis Sacratissimi Imperat. Ivstiniani. PP. Avgvsti, Lib. XII. Accvrsii commentariis; ac Contii, et
Dionysii Gothofredi, atqve aliorvm quorvndam illustrium iurisconsultorum lucubrationibus illustrati.
Ženeva: Sumptibus Theodori de Iuges, 1625, s. 1088.
22 Codicis Sacratissimi Imperat. Ivstiniani. PP. Avgvsti, Lib. XII. Accvrsii commentariis; ac Contii, et
Dionysii Gothofredi, atqve aliorvm quorvndam illustrium iurisconsultorum lucubrationibus illustrati.
Ženeva: Sumptibus Theodori de Iuges, 1625, s. 1089.
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de Arena a Bartolov učiteľ Jacobus Butrigarius nakoniec uvedenú výnimku rozšírili na všetky prípady
núteného výkonu rozhodnutia.23
Druhý smer dištinkcií je interpretácia výrazu colonus. Ako už bolo uvedené vyššie, glosátori
tento výraz rozširujúco interpretovali tak, že ustanovenie sa nevzťahuje len na nájomcov polí ako
plodonosných vecí, ale aj na nájomcov bytov, resp. domov v mestách (inquilinus). Oveľa
významnejšie sú však výnimky, ktoré škola glosátorov vytvorila k tomuto výrazu. V pozícii nájomcu,
ktorý môže byť vypudený z držby nebudú celkom zjavne nájomcovia vectigálnych pozemkov (agri
vectigales), lebo ich právo k pozemkom (ius in agro vectigali) je v Digestách označené ako večné
právo (ius perpetuum).24 V rovnakom postavení ako nájomcovia vectigálnych pozemkov budú podľa
Placentina aj tie osoby, ktoré majú k pozemku vecné právo (ius in re), lebo ich právo pôsobí absolútne
a nemôže byť dotknuté prevodom vlastníctva k prenajatej veci. 25 Takéto právo majú k prenajatej veci
tiež dedičný nájomca a superficiár (Pyllius), ale podľa Aza aj dlhodobý nájomca, keďže tento má síce
len naturálnu držbu, ale je zároveň aktívne legitimovaný z rei vindicatio utilis. Azo teda spája
normatívne následky s dištinkciou zakladateľa glosátorskej školy Irneria, ktorý nájomcov rozdelil na
dlhodobých (locatio ad longum tempus) a krátkodobých (locatio conductio simplex), ale ktorý sám s
týmto rozdelením nespájal uvedené normatívne následky. Toto delenie má pravdepodobne súvis s
praescriptio longi temporis, teda za dlhodobého nájomcu sa pravdepodobne bude považovať ten, kto
má vec v prenájme na aspoň 10 rokov. Azo tak podrobil dlhodobých nájomcov rovnakému právnemu
režimu ako trvalých, t.j. dedičných nájomcov - emphyteutov.
Accursius uvedené delenie prijal a dogmaticky rekoceptualizoval do formy deleného
vlastníctva. Keďže Justiniánska kodifikácia obsahovala na ochranu vlastníckeho práva ako rei
vindicatio tak rei vindicatio utilis, Pyllius navrhol, že pôvodná rei vindicatio má mať prívlastok directa.
Vedome či nevedome vychádzajúc z pohľadu klasického rímskeho práva z mylnej predstavy, že
každej žalobe zodpovedá samostatné hmotné právo, glosátori rozštiepili vlastnícky titul na vrchné
(dominium directum) a úžitkové vlastníctvo (dominium utile), pričom úžitkoví vlastníci boli aktívne
legitimovaní z rei vindicatio utilis tak aj z actio negatoria utilis. Klasický rozdiel medzi vlastníctvom a
právami k cudzej veci bol tým potlačený a aj práva k cudzej veci podľa klasickej klasifikácie ako
emphyteusis a ususfructus boli po novom považované za druh domínia, teda vlastníctva. Dominium
v náuke glosátorov označovalo teda priame právo k veci (každý oprávnený z vecného práva k hmotnej
veci mal dominium k takejto veci) zatiaľ čo výraz ius in re aliena bol vyhradený pre oprávnených
k nehmotnej veci.26 Typickými úžitkovými vlastníkmi bola manželka vo vzťahu k venu, superficiár,
emphyteuta, držiteľ feuda (čo mohlo byť hlavným sociálnym motívom na uvedené dogmatické
rozlíšenie),27 ale aj dlhodobý nájomca. Týmto sa nad rámec pôvodného normatívneho textu priznala
ochrana významnému počtu nájomcov.
Z iného hľadiska boli vyňatí z výrazu colonus aj nájomcovia, ktorí si dohodli nájomné ako
podiel na úrode (colonia partiaria). Už v klasickom rímskom práve bol takýto vzťah pokladaný za veľmi
blízky spoločenskej zmluve (societas), aj keď podľa prevažujúcej mienky bol stále zaraďovaný pod
nájomnú zmluvu (locatio conductio).28 Podľa von Waasera, ktorý problematiku spracoval v roku 1887
v diele Die colonia partiaria des römischen Rechts, v klasickom rímskom práve bol vzťah z colonia
Schrage, E. Das römische Recht im Mittelalter. Armstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft,
1987, s. 296.
24 Napr. D. 6.3.1. Agri civitatium alii vectigales vocantur, alii non. vectigales vocantur qui in perpetuum
locantur, id est hac lege, ut tamdiu pro his vectigal pendatur, quamdiu neque ipsis, qui conduxerint,
neque his, qui in locum eorum successerunt, auferri eos liceat: non vectigales sunt, qui ita colendi
dantur, ut privatim agros nostros colendos dare solemus.
D. 39.4.11.1. Agri publici, qui in perpetuum locantur, a curatore sine auctoritate principali revocari non
possunt.
25 Schrage, E. Das römische Recht im Mittelalter. Armstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft,
1987, s. 287.
26 Landsberg, E. Die Glosse Des Accursius und Ihre Lehre Vom Eigentum: Rechts- und
Dogmengeschichte Untersuchung. Leipzig: Brockhaus, 1883, s. 88.
27 Lange, H. Römisches Recht im Mittelalter - Die Glossatoren. Zv. 1. Mníchov: C.H. Beck, 1997, s.
108.
28 Napr. Kaser, M. Das römische Privatrecht. Erster Abschnitt. Das altrömische, das vorklassische
und klassische Recht. Mníchov: C.H. Beck, 1959, s. 472.
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partiaria subsumovateľný pod nájomnú zmluvu (locatio conductio) ak nájomné (merces) bolo
dohodnuté v určitom pevne stanovenom množstve plodov (pars quanta). Ak nájomné bolo dohodnuté
ako podiel na úrode (pars quota), išlo podľa von Waasera o spoločenskú zmluvu (societas), ale podľa
dnes prevládajúcej mienky stále o nájomnú zmluvu.29 Čo sa týka glosátorov, väčšina z nich (s
výnimkou Irneria, ktorý identifikuje viacero znakov, v ktorých sa colonia partiaria líši od spoločenskej
zmluvy) aplikuje na tento vzťah ustanovenia o spoločenskej zmluve, čo robí z colonia partiaria subtyp
spoločenskej a nie nájomnej zmluvy. Je to jednak z dôvodu, že prenajímateľ a nájomca si rovnako
ako spoločníci delia zisk a stratu a jednak z dôvodu, že nájomca z pravidelného nájmu má v prípade
krádeže plodov z prenajatého poľa žalobu z condictio ex causa furtiva, ktorú nemá nájomca pri colonia
partiaria.30 Ak pole nebolo prenechané nájomcovi na obrábanie, je pravidelný nájomca aktívne
legitimovaný z actio conducti, ale nájomca pri colonia partiaria z actio praescriptis verbis.
Nájomcovia z colonia partiaria nie sú podľa glosátorov subsumovateľní pod pojem colonus
z dôvodu analogickej aplikácie fragmentu Ulpiána, podľa ktorého ak dvaja spoločníci uzavrú
spoločenskú zmluvu na dobu určitú s ustanovením, že predčasne neukončia zmluvu a nebudú
žalovať na rozdelenie, sú jednotliví spoločníci napriek takejto dohode oprávnení svoj podiel predať,
pričom ale novému kupujúcemu môže byť prostredníctvom námietky zabránené, aby požadoval
rozdelenie.31 Nový kupujúci je teda viazaný dohodou svojich právnych predchodcov aj keď sám nebol
stranou tejto dohody. Analogicky teda ak prenajímateľ a nájomca z colonia partiaria sú v rovnakom
právnom postavení ako spoločníci, aj kupujúci bude viazaný dohodou medzi prenajímateľom a
nájomcom.
Okrem vymedzenia pojmov emptor a colonus sa prirodzene glosátori zaoberali aj otázkou,
kto je aktívne legitimovaný žalovať kupujúceho, ktorý porušil podmienku, resp. osobitné pactum na
základe ktorého bol kupujúci povinný aj po prevedení vlastníctva k prenajatej veci znášať užívanie
tejto veci nájomcom. Glosátori sa v tomto prípade väčšinou stotožnili s názorom klasickej
jurisprudencie podľa ktorej vzhľadom na to, že takéto pactum bolo uzatvorené medzi predávajúcim
prenajímateľom a kupujúcim, len prenajímateľ je oprávnený žalovať z porušenia tejto dohody.
Kupujúci je teda rovnako ako v klasickom práve viazaný len causative (povinnosťou nahradiť
finančnou škodou) et non praecise (nie priamo), keďže predávajúci prenajímateľ si môže od neho
regresne uplatniť náhradu škody, ktorú by po prenajímateľovi požadoval poškodený nájomca. Medzi
glosátormi však existovala aj odlišná mienka (presadzovaná najmä Rogeriom) podľa ktorej termín
pactum netreba interpretovať ako dohodu medzi prenajímateľom a kupujúcim, ale ako dohodu medzi
kupujúcim a nájomcom. V takomto prípade by išlo o nepomenovanú zmluvu, s čím ale glosátori
nemali väčší problém, keďže boli oveľa viac ako klasická jurisprudencia ochotní priznať ochranu aj
konsenzuálnym zmluvným vzťahom, ktoré sa nedali subsumovať pod niektorý zo zmluvných typov.
Aj keby bolo pactum interpretované ako dohoda medzi prenajímateľom a kupujúcim, bol Rogerius
pripravený nájomcovi priznať námietku (exceptio) a v prípade násilného vypudenia z držby aj žalobu
(actio in factum). Tak ďaleko však väčšina nebola pripravená ísť a žalobu boli pripravení priznať
nájomcovi len v prípade, ak nájomca bol dobromyseľne v presvedčení, že je držiteľom veci.32
NESKORŠIE ŠKOLY
Dominantnú zásluhu na praktickej dekonštrukcii klasickej rímskoprávnej zásady emptio tollit
locatum mala stredoveká škola glosátorov, ktorá k tomuto pravidlu vytvorila tak veľké množstvo
výnimiek, že skôr výnimka ako pravidlo sa vzťahovali na veľkú časť nájomcov. Jedným z mála
prípadov, na ktoré sa rímskoprávne pravidlo naďalej priamo vzťahovalo boli krátkodobí nájomcovia
na ktorých glosátori nevytvorili žiadnu výnimku k pravidlu. Ich nasledovníci, najmä najvýznamnejší
komentátori Bartolus de Saxoferrato a Baldus de Ubaldis, však nielenže prijali pozíciu glosátorov
4

Girard, P. Geschichte und Sytem des römischen Rechtes (Manuel élémentaire de droit romain). II.
Schlussteil: Recht der Schuldverhältnisse. Erbrecht. Zivilprozess. Berlín: Vahlen, 1908, s. 619.
30 Schrage, E. Das römische Recht im Mittelalter. Armstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft,
1987, s. 289.
31 D. 17.2.16.1 Qui igitur paciscitur ne dividat, nisi aliqua iusta ratio intercedat, nec vendere poterit, ne
alia ratione efficiat, ut dividatur. Sed sane potest dici venditionem quidem non impediri, sed
exceptionem adversus emptorem locum habere, si ante dividat, quam divideret is qui vendidit.
32 Schrage, E. Das römische Recht im Mittelalter. Armstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft,
1987, s. 294-295.
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vyjadrenú v štandardnej Accursiánskej glose, ale ju aj naďalej rozšírili. Bartolus v jednej zo svojich
konzílií uvádza, že ochrana, ktorá je zaručená dlhodobému nájomcovi by mala byť rozšírená aj na
krátkodobého. Z doktrinálneho hľadiska tak však Bartolus neurobil prostredníctvom priznania
samostatného vecného práva krátkodobého nájomcu k veci, ale prostredníctvom pomerne
inovatívneho použitia inštitútu hypotéky. Podľa Bartola by si mal krátkodobý nájomca zriadiť počas
doby trvania nájmu na prenajatej veci hypotekárne záložné právo, ktoré by mu zabezpečilo vecné
právo k samostatnej založenej veci a nielen nepriamy obligačný nárok voči kupujúcemu
prostredníctvom jeho regresnej zodpovednosti voči predávajúcemu prenajímateľovi.33
Bartolova konštrukcia tak odstránila posledný významný prípad v ktorom nemal nájomca
fakticky vecnoprávny vzťah k prenajatej veci nakoľko tento mohol voči tretím osobám uplatniť actio
Serviana. Z doktrinálneho hľadiska však išlo o pomerne umelú konštrukciu, lebo hypotéka ako
zmluvný záloh sa historicky vyvinula v rímskom práve presne opačne – z potreby prenajímateľa
pozemku zabezpečiť si platbu nájomného nájomníkom (árendátorom) prostredníctvom zriadenia
zmluvného záložného práva k inventáru nájomníka. Ďalší potenciálny problém s touto konštrukciou
bol, že zriadenie hypotéky nenastupovalo automaticky, ale vyžadovala sa na jej zriadenie osobitná
dohoda strán, ktorá sa v právnej praxi nie vždy dala očakávať.
Prirodzenoprávne školy rímskeho práva boli pripravené priznať nájomcovi ochranu tým, že
popreli právo prenajímateľa scudziť prenajatý pozemok na tretiu osobu počas trvania nájmu.
Filozoficko-právne tento postoj odôvodňovali tým, že ak prenajímateľ prenechal nájomcovi užívacie a
požívacie právo k veci, zriekol sa časti svojej slobody a túto časť slobody nemôže previesť na iné
osoby.34 Ďalej ako Bartolus išiel Hugo Grotius, ktorý priznal aj krátkodobým nájomcom priame vecné
právo k prenajatej veci aj bez zriadenia hypotéky. V Úvode do holandskej jurisprudencie (Inleiding
tot de Hollandsche Rechtsgeleerdheid) tvrdí: „Ktokoľvek ale prenájme pole alebo dom nie je
považovaný písaným právom za majúceho nejaké vecné právo alebo nárok na vec ktorá je prenajatá,
ale má nárok len voči osobe, ktorá vec prenajala. Ale u nás všetky nájmy ako užívanie na krátky čas
dávajú vlastnícke právo z čoho plynie, že ak pole alebo dom sú predané, nájomca si napriek tomu
ponecháva svoj nájom alebo pacht; nájomca poľa však nemá toto právo bez spísanej nájomnej
zmluvy. Nájomca môže taktiež previesť svoje právo na iného, pokiaľ to nezakazuje alebo neupravuje
miestny zvyk.“35 Grotius používa v tomto texte výraz vlastníctvo v zmysle vecného práva a nie
vlastníckeho práva, keďže predstavitelia elegantnej jurisprudencie v Holandsku rozoznávali
obmedzené vlastníctvo (čo zodpovedá dnešným právam k cudzej veci) a neobmedzené vlastníctvo
(čo zodpovedá dnešnému chápaniu výrazu vlastníctvo).
V novoveku bola teda zásada emptio tollit locatum prelomená ako v náuke ius commune tak
aj podľa miestneho práva (ius proprium), podľa ktorého sa napr. na území Svätej rímskej ríše
a Holandska odklon od samotnej rímskoprávnej zásady odôvodňoval miestnou obyčajou (v
Holandsku napr. obyčajmi Brabantska a Flanderska) pochádzajúc ešte z germánskeho práva
(Gewere) alebo feudálneho práva.36 Vo všetkých prípadoch bol však nájomca vecnoprávne chránený

Cujas tvrdí, že „Addit recte Bartolus hic locatore qui habet ius specialis hypothecae hic non repelli,
quonia vindicationem quoque habet iure hypothecae.“ Codicis Sacratissimi Imperat. Ivstiniani. PP.
Avgvsti, Lib. XII. Accvrsii commentariis; ac Contii, et Dionysii Gothofredi, atqve aliorvm quorvndam
illustrium iurisconsultorum lucubrationibus illustrati. Ženeva: Sumptibus Theodori de Iuges, 1625, s.
1089.
34 Zimmermann, R. The Law of Obligations. Roman Foundations of the Civilian Tradition. Oxford:
Oxford University Press, 1996, s. 381.
35 Maar die huur heeft aan land of huis, word naar beschreve rechten niet gehouden eenig eigen recht
of aantal te hebben op de verhuurde zaak, dan alleen opspraak op den verhuurder. Dan by ons geeft
alle huur eenig eigen recht, als zynde een bruik van korten tyd: ‘t welk daruit blykt, dat het verhhurde
land of huis zynde verkocht, den huurman evenwel zyn huur moet volgen: doch een huurman van
land heeft dit recht niet zonder schriftelyke hure, de huurman mag oog zyn recht aan een ander
overdoen, uitgenomen daar de plaatselyke keuren zulks beletten of matigen. Grotius, H. – Schorer,
W.: Inleiding tot de Hollandsche rechtsgeleerdheid. Middelburg: 1767, s. 391-392.
36 Merwe, C. – Verbeke, A.: Time Limited Interests in Land. Cambridge: Cambridge University Press,
2012, s. 27-28.
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proti kupujúcemu na rozdiel od klasického rímskeho práva, čo sa prejavilo aj v európskych
civilistických kodifikáciách.
ZÁVER
V rímskom klasickom práve predstavoval nájom veci typicky záväzkovoprávny inštitút
zakladajúci práva a povinnosti striktne medzi prenajímateľom a kupujúcim. V prípade predaja
prenajatej veci pred uplynutím doby nájmu nemal nájomca priamy žalovateľný nárok voči
kupujúcemu. Určitým obmedzeným spôsobom ochrany predstavovala povinnosť prenajímateľa
zahrnúť do scudzovacej zmluvy osobitný dohovor na základe ktorého sa kupujúci zaviazal znášať
užívanie veci nájomcom počas doby nájmu. Tento dohovor však taktiež pôsobil len striktne inter
partes – ak by ho kupujúci porušil, nie nájomca ale len predávajúci prenajímateľ bol aktívne
legitimovaný k podaniu žaloby. Nájomca bol teda len nepriamo chránený nárokom na náhradu škody
voči prenajímateľovi cez actio conducti, ktorý si škodu mohol v prípade porušenia dohody kupujúcim
od neho regresne vymáhať cez actio empti.
K faktickému odstráneniu tohto pravidla v európskom ius commune najviac prispela škola
glosátorov. Táto škola vytvorila k pravidlu početné výnimky – jednak obmedzila okruh kupujúcich ktorí
mohli nájomcu vypudiť z držby (toto oprávnenie nemali kupujúcich od štátu alebo od správcu úpadcu)
a jednak priznala priamu vecnoprávnu ochranu pomerne veľkému počtu užívateľov veci. Okrem osôb,
ktoré boli proti kupujúcemu chránené z titulu vecnoprávneho vzťahu k veci aj v klasickom rímskom
práve (napr. nájomca vektigálneho pozemku, dedičný nájomca, superficiár) bola priznaná rovnaká
ochrana aj dlhodobému nájomcovi (doktrinálne vysvetlené analógiou dedičného a dlhodobého nájmu)
a árendátorovi, ktorý si nájomné nedohodol v peniazoch ale v podiele na úrode (colonia partiaria).
Vecnoprávna ochrana aj pre krátkodobého nájomcu bola nakoniec pripustená Bartolom de
Saxoferratom, ktorý navrhol, aby nájomca počas doby nájmu si k prenajatému predmetu zriadil
hypotekárne záložné právo. Rozširovanie ochrany nájomcu nesporne súviselo aj s dobovou sociálnou
realitou 11.-14. storočia, ale aj konkurenciou kánonického práva, ktoré poskytovalo držiteľovi ako aj
detentorovi veci rozsiahlu ochranu cez spoliačnú žalobu (actio spolii) a lokálneho obyčajového práva
(napr. germánsky inštitút výpovede nájmu a ustanovenie doby na vypratanie prenajatej veci).
Výsledok vývoja právnej doktríny v ius commune bol, že sa nájomcovi priznala faktická vecnoprávna
ochrana voči novému nadobúdateľovi veci, čím náuka dospela k opačnému normatívnemu následku
ako rímske klasické právo.
Moderné civilné kodifikácie vychádzajúc buď z koncepcie prevzatej z ius commune a/alebo
z miestneho obyčajového alebo feudálneho práva, ktoré taktiež zabezpečovali nájomcovi ochranu
proti nadobúdateľovi prenajatej veci, priznávajú nájmu vecnoprávne účinky (aplikujúc zásadu Kauf
bricht Miete nicht). Nemecké občianske právo dokonca úplne odstránilo rozdiel medzi držbou
a detenciou veci, čím boli nájomcovi sprístupnené všetky prostriedky posesórnej ochrany k veci.
Z doktrinálneho hľadiska je preto zrejmé, že dnešná civilistická klasifikácia nájmu len ako obligačného
inštitútu je len historická a nájom by v modernej doktríne mal byť charakterizovaný ak nie ako
vecnoprávny, tak aspoň ako kvázivecný právny inštitút.
5
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ROZBOR ŘÍMSKOPRÁVNÍ TERMINOLOGIE: PRODITIO,
PERDUELLIO, CAESAR, AUGUSTUS A IMPERATOR
V ZÁKONECH STÍHAJÍCH ZRADU A VELEZRADU1
Miroslav Frýdek
Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav klasických studií,
Kancelář veřejného ochránce práv
Abstrakt: Úkolem zákonů regulujících urážku majestátu (velezrada) v období římské republiky bylo
nejdříve chránit republikánské zřízení (zákaz obnovení království regnum affectare). S politickým
vývojem římské republiky nabývají jednotlivé skutkové podstaty urážky majestátu zřejmý politický
akcent. Studie se zaměří na rozbor terminologie zákonů de maiestate v přechodovém období mezi
římskou republikou a formujícím se principátem. Zejména se zaměří na použití termínů: perduellio,
proditio, Caesar, Augustus a Imperator.
Kľúčové slová: Řím, římské právo, urážka majestátu, lex Iulia de maiestate, republika, principát ,
perduellio, proditio, Caesar, Augustus, Imperator.
Abstract: The purpose of the laws regulating the insult of the majesty (treason) in the peiod of the
Roman Republic is primarily to protect the Republican establishment (the ban of restoring the kingdom
regnum affectare). With the political development of the Roman Republic, the subject matter of
insulting the majesty has gained an apparent political accent. The study will focus on the analysis of
the law de maiestate in the transition period between the Roman Republic and the beginning of the
Principate.
Key words: Rome, Roman law, lèse-majesté, lex Iulia de maiestate, republic, principate, perduellio,
proditio, Caesar, Augustus a Imperator.
1

TERMÍNY PRODITIO A PERDUELLIO

Zrada2 – zlá válka3 – urážka vznešenosti [národa římského či jeho představitelů] jsou názvy
jednotlivých skutkových podstat, které můžeme souhrnně označit jako velezradu či urážku
svrchovanosti římského národa4. Skutkové podstaty urážky svrchovanosti římského národa se
neustále vyvíjely a reagovaly na politické a společenské změny, která probíhaly v rámci římského
veřejného života. Tyto změny jsou nejvíce patrné v krizových okamžicích, či přechodových obdobích.
Článek vznikl v rámci Specifického výzkumu - Interdisciplinární zkoumání antických jazyků, jejich
literatur a příslušných kultur – 2017 (Staré filologie 2017), řešitelské pracoviště Filozofická fakulta MU,
Ústav klasických studií.
2 Proditio -onis (f)] od slovesa prodo – zrazení, zrada, vyzrazení, patriae proditiones – zločiny zrady
proti vlasti. Tuto skutkovou podstatu upravoval královský zákon: Dionysios 3,30: Král zřídil soud nad
velezrádci (proditionis iudicia) a jejich spoluviníky a ty, kteří byli usvědčeni, dal usmrtit podle zákona
o dezertérech a velezrádcích (legem de desertoribus et proditoribus).
3 Perduellio, -onis (f) nepřátelský čin proti státu; jednání proti královské svrchovanosti. Etymologii
tohoto označená vysvětluje Varro: LL 1. 49: Perduelles dicuntur hostes; ut perfecit, sic perduellis, a
per et duellum: id postea bellum. Ab eadem causa facta Duellona Bellona. Překlad: Perduelles se
nazýval hostes. [Takto se nazýval] ten, s nímž bojuje [perficit], tedy nepřítel, kvůli válce [z důvodu
války; z důvodu válečného stavu]: později [se nazýval] bellum [dříve starolatinsky duellum]. Stejný
důvod [změny názvu] byl u bohyně války z Duellona na Bellona.
4 Latinský právní termín maiestatis, -atis (f) (ad maius) znamená velikost, vznešenost, důstojnost; lex
de maiestatis je zákon, který upravuje urážku svrchovanosti římského národa.
1
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Crimen maiestatis v době římské republiky upravovalo pět zákonů. Zákony XII desek trestaly
toho, kdo pobouří nepřítele proti Římu nebo vydá občana nepříteli.5 Lex Appuleia de maiestate minuta
přikazovala stíhat každého úředníka, který by svým jednáním snižoval důstojnost státu. Lex Varia de
maiestate rozšiřovala skutkovou podstatu o to, kdo by přiměl spojence národa římského, aby proti
Římu pozdvihl zbraně. Další zákon, který rozšiřoval skutkovou podstatu crimen maiestatis byl lex
Cornelia maiestatis, který byl zaměřen na správce provincií, kteří by se účastnili války, která by byla
vedena mimo území provincie, v jejímž čele stáli, dále správcové provincií nesměli překročit hranice
své provincie bez předchozího souhlasu senátu nebo lidového sněmu. Tento zákon také zřídil
speciální vyšetřovací komisi.6
Jelikož se v příspěvku zabývám terminologií, která je obsažena v právní úpravě stíhající zradu
či velezradu je prvním cílem analýzy terminologie Zákonů dvanácti desek 7.
Zákony dvanácti desek obsahovaly ustanovení, které přikazovalo potrestat takové jednání,
jehož výsledkem je pobouření nepřítele, nebo pokud bude vydán římský občan nepříteli. Toto
ustanovení je dochováno prostřednictvím Digest císaře Iustiniana – Dig. 48.4.3. V
Riccobonově rekonstrukci Zákonů dvanácti desek8 byl tento fragment systematicky zařazen do
deváté desky a pátého fragmentu: Dig. 48.4.3 Marcianus libro 14 institutionum Lex duodecim
tabularum iubet eum, qui hostem concitaverit quive civem hosti tradiderit, capite puniri.9
Maria Zabłocka ve své monografii Ustawa XII tablic – rekonstrukcje doby Renesansu10 uvádí
rekonstrukci Zákonů dvanácti desek od Francoise Hotmana. Místo, které se vztahuje k urážce
majestátu je v této rekonstrukci uvedeno v následujícím znění:
LDT, IX. Si qui perduellem concitassit, civemve perduelli transduit, capital esto.11
Překlad: Pokud někdo podněcuje nepřítele, nebo občana vydá nepříteli, budiž potrestán na
hrdle.
Tato rekonstrukce Zákonů dvanácti desek z období renesance přináší stejné sdělení jako
Riccobonova rekonstrukce, ale s tím rozdílem, že používá jinou terminologii. Zatímco Marcianův
fragment z Digest císaře Iustiniana používá pro označení nepřítel hostis (qui hostem), Francois
5

Dig. 48.4.3 Marcianus libro 14 institutionum Lex duodecim tabularum iubet eum, qui hostem
concitaverit quive civem hosti tradiderit, capite puniri.
6 Blíže viz FRÝDEK, M.: Crimen maiestatis. In Československé trestní právo v proměnách věků.
Brno: Masarykova univerzita Brno, MUNI PRESS, 2009. s. 22-34, ISBN 978-80-210-5086-0.
FRÝDEK, M.: Crimen maiestatis v neprávních pramenech – Livius, Tacitus, Ammianus Marcellinus.
In Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 2011, roč. 14, 3.,
s. 264-269. ISSN 1210-9126.
7 Lex duodecim tabularum nebo také leges duodecim tabularum zákon/zákony dvanácti desek je
označením pro první a na velice dlouhou dobu jediný oficiální soupis římského práva. Důvody jejího
vzniku, všechny skutečnosti, které se ke vzniku této kodifikace váží, jsou dochovány např. v Liviových
Dějinách III. 32 – 58. Roku 462 př. n. l. tribun lidu Terentilius Arsa navrhl, aby byli zvoleni quingue viri
legibus de imperio consulari scribendis, kteří měli sestavit kodifikaci římského práva. Tento návrh
nebyl přijat a teprve roku 454 př. n. l. byla vyslána tříčlenná komise do Řecka, jejímž úkolem bylo
opatřit opis Solonových zákonů a poznat právo jiných řeckých států. Tato komise se vrátila za 2 roky.
Na rok 451 př. n. l. byli na návrh konsula Appia Claudia zvoleni decemvirové (quingue viri legibus de
imperio consulari scribendis), jako jediní úředníci národa římského pro tento rok, kteří měli za úkol
sepsat zákony. Decemvirové je sepsali a na deseti deskách předložili centurijnímu sněmu, který je
schválil, ale jelikož kodifikace nebyla úplná, tak i na další rok byli znovu zvoleni decemvirové. Tento
druhý decemvirát vypracoval další dvě desky zákonů, která však decemvirové nepředložili ke
schválení lidovému sněmu a svůj úřad proměnili v bezohlednou samovládu, která byla svržena. Konec
vlády decemvirů je spjat s legendou o Virginii, po které decemvir Appius Claudius zatoužil.
Zinscenoval soudní spor o její svobodu. Otec Virginie než aby nechal svou dceru zneuctít, tak ji před
soudním tribunálem zabil. To v Římě vyvolalo vzpouru, která decemviry smetla. Ale i přes neslavný
konec decemvirů byly dvě připravené, ale nepředložené desky přijaty a připojeny k deseti předešlým
čímž vznikly zákony dvanácti desek.
8 RICCOBONO, S.: Fontes iuris Romani antejustiniani. Pars prima. Leges. Florencie. 1909. s. 23 -63.
9 Tamtéž s. 53.
10 ZABŁOCKA, M.: Ustawa XII tablic – rekonstrukcje doby Renesansu. Liber. Warszawa. 1998.
11 Tamtéž s. 170.
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Hotoman používá pro označení nepřítel perduellis (qui perduellem). Další edice textu je od Johanna
Oldendorpa, který ji sestavil následovně: LDT Titulus IX: „Qui hosteis concitaverit: quive opem hosti
tradiderit, poenam capitis dato.“12
I při rozdílné terminologii zůstává obsahové sdělení stejné. U uvedených třech textů je
otázkou, k jaké terminologii se přikloníme, resp. jaká terminologie více odpovídá době poloviny 5.
století př. n. l., kdy soupis zákonů XII desek vznikl. Pro polovinu 5. století př. n. l., odpovídá termín
hostis, což dokládá jednak Varro v De Linqua latina V.1.1,13 ale také Marcus Tullius Cicero v De
officiis libri tres, I, 37.14 Podle Cicerona i Varra je hostis spíše cizinec a ne nepřítel, toto rozdělení a
vložení různých obsahů do slov je zajisté reakcí na vývoj sousedských vztahů Říma a ostatních
městských států. Podle výše uvedených rekonstrukcí textů můžeme dojít k těmto závěrům, za
předpokladu, že adresáty římského práva jsou Římané, což odpovídá principu personality práva:
1. cizinec je ten, kdo není Říman
2. nepřítel je ten, kdo poškozuje nebo zrazuje Řím
3. cizinec může být i nepřítel
4. Říman může být nepřítel
5. nepřítel je tedy perduellis a to je kdokoli, kdo zradil Řím. Cizinec - nepřítel bude potrestán
podle válečného zvyku.
Z těchto pěti dílčích závěrů dojdeme k závěru, že princip personality v římském právu
dovoluje trestat jako zrádce jen římského občana a termín perduellis je označením pro zrádce –
Římana. Hostis je tedy ten, koho spíše známe pod latinským termínem peregrinus, ale původně se
jednalo o termín označující nepřítele Říma. Označování Římana obžalovaného z perduellia je zřejmé
i z názvu Ciceronova spisu Pro C. Rabirio perduellionis reo ad Quirites oratio. Římský občan se tedy
dopouští perduellia. Tento závěr můžeme opřít o tzv. Horatiovu kauzu, jejíž popis nalezneme u Livia15.
Zločin, ze kterého byl Horatius obviněn je označen jako zločin proti královské svrchovanosti.
Cizinec (Neříman) avšak spojenec Říma se zase může dopustit proditia. Nejznámějším
případem zrady je jednání diktátora Mettia Fufetia. Případ Mettia Fufetia je dochován také v Liviových
Dějinách.16 O hanebném činu se zmiňuje i Festus,17 Vergilius v Aeneadě a Cicero.18 Trest, kterým byl
zrádce Mettius Fufetius potrestán byl symbolický. Jelikož se za života nemohl rozhodnout, s kým bude
ve spojenectví, byl připoután za nohy a ruce mezi koně, kteří byli hnání opačnými směry a jeho tělo
bylo roztrženo. Tento trest je uveden i v Digestech císaře Iustiniana:

ZABŁOCKA, M. Ustawa XII tablic – rekonstrukcje doby Renesansu. Liber. Warszawa. 1998. s. 107.
Varro, De Linqua latina V, 1, 3 „… quod vetustas quasdam delevit, nec quae exstat sine mendo
omnis imposita, nec quae recte est imposita, cuncta manet … et multa verba aliud nunc ostendunt,
aliud ante significabant, ut hostis: nam tum eo verbo dicebant peregrinum qui suis legibus uteretur,
nunc dicunt eum quem tum dicebant perduellem.“ … ne každé slovo, které se používalo, stále existuje
[v tom stejném významu], nebo je používáno správně, mnohá slova nyní představují [významově]
jednu věc, ale dříve [to slovo] znamenala něco jiného, jako je tomu např. u slova nepřítel [hostis]:
v dávných dobách toto slovo označovalo cizince, který podléhal svému právu [svým zákonům - ze
země, z které pochází], ale nyní se [tento člověk] nazývá nepřítel [perduellis].“
14 Cicero. De off, I, 37: Equidem etiam illud animadverto, quod, qui proprio nomine perduellis esset,
is hostis vocaretur, lenitate verbi rei tristitiam mitigatam. Hostis enim apud maiores nostros is
dicebatur, quem nunc peregrinum dicimus. Indicant duodecim tabulae: aut status dies cum hoste,
itemque adversus hostem aeterna auctoritas. Jistě si také zaslouží pozornosti, že nepřítel, původním
jménem perduellis, počal být nazýván hostis, a že tu tedy byl zmírněn neblahý smysl pojmu šetrným
výrazem. Hostis byl totiž nazýván u našich předků ten, komu nyní říkáme cizinec [peregrinus].
Dokladem toho jsou některé obraty v zákonech dvanácti desek „lhůta stanovená k jednání s cizincem
[„cum hoste“] nebo vůči cizinci [„adversus hostem“] právní nárok nepomíjí.
15 Pozn. autora: jde o zabití sestry bratrem – tedy porušení práva nad životem a smrtí, kterou měl otec
rodiny a král, blížeji viz Livius Dějiny I. 25, I, 26 soud nad Horatiem. In LIVIUS: Dějiny. Praha,
nakladatelství Svoboda, 1971 přeložili Pavel Kucharský a Čestmír Vránek. s. 72 a násl. Popis stejné
události zaznamenal také řecky píšící historik Dionysios z Halikarnassu: III, 22 – 35.
16 Liv., 1, 26, 5. 6; Liv., 1, 26, 13.
17 Fest., F. 279.
18 Cic., De rep., 2, 31, 54.
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Dig. 48.4.4pr. Scaevola libro quarto regularum. Cuiusque dolo malo iureiurando quis
adactus est, quo adversus rem publicam faciat: cuiusve dolo malo exercitus populi romani in
insidias deductus hostibusve proditus erit: factumve dolo malo cuius dicitur, quo minus
hostes in potestatem populi romani veniant: cuiusve opera dolo malo hostes populi romani
commeatu armis telis equis pecunia aliave qua re adiuti erunt: utve ex amicis hostes populi
romani fiant…
Vlastní překlad: Každý, kdo je přiveden k přísaze, aby učinil něco proti státu [rem publicam]
nebo vojsku, nebo kdokoli proti římskému lidu strojí úklady, nebo [římského občana] vede
do zajetí, stane se zrádcem. Dále je vinen ten, kdo dopustí, aby se méně nepřátel dostalo
do moci římského národa [kdo způsobí, aby nepřátelé mohli uniknout, nechá je uniknout,
poskytne jim příležitost k útěku, místo aby se vzdali]. Dále je vinen ten, kdo nezabrání
nepříteli ve vpádu na území římského národa nebo poskytne nepřátelům zbroj, zbraně,
zásoby nebo jakoukoli jinou pomoc [ten] bude s pomocí koní rozdrcen a z jeho přátel se
stanou nepřátelé Říma…
2

TERMÍNY: CAESAR, AUGUSTUS A IMPERATOR V TZV. IULIOVSKÝCH ZÁKONECH DE
MAIESTATE

V rámci poznaných římských právních dějin jsou známy dva „iuliovské zákony“ týkající se
urážky majestátu. Rogátorem jednoho je Gaius Iulius Caesar, rogátorem druhého je Gaius Iulius
Caesar Octavianus Augustus. Rozlišit v právních a narativních pramenech oba zákony je někdy velice
nesnadné, neboť tradice označování římských zákonů byla taková, že za označením lex (zákon)
následovalo rodové jméno rogátora a následně název zákona (čeho se týkal). U Caesara a Augusta,
kteří byli oba z rodu Iuliů, je tedy rozlišení jen na základě rodového jména rogátora nemožné.
Částečně je možné dovodit autorství ze zmínek, kdy je např. uvedeno přivlastňovací sdělení –
Caesarův zákon, Augustův zákon. Pokud však s textu a kontextu fragmentů toto není zřejmé, musíme
se zaměřit na použitou terminologii a skutkovou podstatu, který zákon upravoval. V textech které
následují, se zaměřím na označení Caesar, Augustus a Imperator. Jména se pokusím dojít k závěru,
zda se jedná o jména či tituly. Dále se zaměřím na skutkové podstaty, které odpovídají době
působení, kdy v čele státu stál Caesar či Augustus. K tomuto účelu představím i použitou metodologii
pro rozpoznání jednotlivých „iuliovských zákonů“.
Zmínky o výhradně Caesarově právní normě uvádí jeho současník Marcus Tullius Cicero,
který v řeči M. Tulli Ciceronis in M. Antonium oratio philippica prima přímo uvádí obrat „legibus
Caesaris“. Dále tato Ciceronova zmínka obsahuje zmínku o trestu, kterým je zákaz vody a ohně. 19
Giovanni Rotondi v publikaci Leges publicae populi romani uvádí, že můžeme nalézt zmínky
o Caesarovu zákonu de maiestate v Tacitových Letopisech: IV, 34; Paul. Sent.: V, 29 a Digestech
císaře Iustiniana: Dig. 48,4, 3-4:20
Caesarův zákon v Tacitových Letopisech
Za konsulátu Cornelia Cossa a Asinia Agrippy, tedy v roce 25 n. l. byl obžalován Cremutius
Cordus. Jeho žalobci byli Satrius Secundus a Pinarius Natta, které Tacitus označuje jako Seianovy
chráněnce. Žalobci Cremutia Corda vinili z toho, že ve svých Letopisech, které vydal, pochválil Marca
Bruta a nazval Gaia Cassia posledním Římanem. Tacitus konstatuje, že skloubení osob žalobců a
žalovaného skutku věštilo obžalovanému záhubu. Sám císař Tiberius měl se zamračenou tváří,
naslouchat Cremutiově obraně. Cremutius Cordus si byl dle Tacita vědom toho, že nad ním bude
vynesen rozsudek smrti, a proto před senátem, který jeho obžalobu projednával, prones tuto řeč: „Za
vinu se mi kladou, slavný senáte, má slova, tak jsem bez viny ve svých činech. Ale ani slova nemíří
na císaře ani na císařova otce, které bere v ochranu zákon o urážce Veličenstva.21

19

Cicero Phil. I, 9, 23 (I, 23) Quid, quod obrogatur legibus Caesaris, quae iubent ei, qui de vi, itemque
ei, qui maiestatis damnatus sit, aqua et igni interdici.
20 ROTONDI, G. Leges publicae populi romani. Milano. 1912. s. 422.
21 TACITUS. Letopisy. Praha. 1975. Přeložili Antonín Minařík a Antonín Hartmann. s. 197 – 198.
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Caesarův zákon v Paulus Sent.
Paulus Sent. V. 29, 1: Lege Iulia maiestatis tenetur is, cuius ope consilio adversus
imperatorem vel rem publicam arma mota sunt exercitusve eius in insidias deductus est,
quive iniussu imperatoris bellum gesserit dilectumve habuerit, exercitum comparaverit
sollicitaverit, deseruerit imperatorem. His antea in perpetuum aqua et igni interdicebatur.
Vlastní překlad: Je vinen [dopustil se zločinu] podle Iuliova zákona de maiestatis ten, s jehož
pomocí nebo radou se jedná proti imperátorovi nebo proti státu nebo je armáda vlákána do
léčky, nebo kdo bez vědomí [proti jeho vůli] imperátora vede válku, nebo uvádí bez vědomí
imperátora armádu do pohybu, nebo vybízí vojáky, aby opustili imperátora [dezertovali]. Tito
[ti, kteří se dopustili provinění podle lex Iulia de maiestatis] dříve [byli potrestáni] trvalým
interdiktem vody a ohně [vyhnanstvím].
Caesarův zákon v Digestech císaře Justiniána
Dig. 48.4.3 Marcianus 14 inst. Lex duodecim tabularum iubet eum, qui hostem concitaverit
quive civem hosti tradiderit, capite puniri. lex autem iulia maiestatis praecipit eum, qui
maiestatem publicam laeserit, teneri: qualis est ille, qui in bellis cesserit aut arcem tenuerit
aut castra concesserit. eadem lege tenetur et qui iniussu principis bellum gesserit dilectumve
habuerit exercitum comparaverit: quive, cum ei in provincia successum esset, exercitum
successori non tradidit: quive imperium exercitumve populi romani deseruerit: quive privatus
pro potestate magistratuve quid sciens dolo malo gesserit: quive quid eorum, quae supra
scripta sunt, facere curaverit.
Vlastní překlad: Zákon dvanácti desek trestá smrtí toho, kdo pobouří nepřítele proti Římu
nebo vydá občana nepříteli. Iuliův zákon o urážce majestátu stanoví [stejný trest] pro ty, kteří
vydají nepříteli [k obsazení] město nebo vojenský tábor. Podle tohoto zákona je stíhán i ten,
kdo bez svolení principa vede válku nebo nevydá vojsko [svému nástupci v úřadu správce
provincie] nástupci, [dále je stíhán i ten], kdo opustí vojsko římského národa: nebo ten, kdo
jako soukromá osoba vědomě a ve zlém úmyslu jedná jako magistrát nebo někdo provede
[jako soukromník nebo úředník], to co byla napsáno.
Dig. 48.4.4pr. Scaevola 4 reg. [Hac lege tenetur…]22 Cuiusque dolo malo iureiurando quis
adactus est, quo adversus rem publicam faciat: cuiusve dolo malo exercitus populi romani in
insidias deductus hostibusve proditus erit: factumve dolo malo cuius dicitur, quo minus
hostes in potestatem populi romani veniant: cuiusve opera dolo malo hostes populi romani
commeatu armis telis equis pecunia aliave qua re adiuti erunt: utve ex amicis hostes populi
romani fiant: cuiusve dolo malo factum erit, quo rex exterae nationis populo romano minus
obtemperet: cuiusve opera dolo malo factum erit, quo magis obsides pecunia iumenta
hostibus populi romani dentur adversus rem publicam. item qui confessum in iudicio reum et
propter hoc in vincula coniectum emiserit.
Vlastní překlad: Každý, kdo je přiveden k přísaze, aby učinil něco proti státu [rempublicam]
nebo vojsku, nebo kdokoli proti římskému lidu strojí úklady, nebo [římského občana] vede
do zajetí, stane se zrádcem. Dále je vinen ten, kdo dopustí, aby se méně nepřátel dostalo
do moci římského národa [kdo způsobí, aby nepřátelé mohli uniknout, nechá je uniknout,
poskytne jim příležitost k útěku, místo aby se vzdali]. Dále je vinen ten, kdo nezabrání
nepříteli ve vpádu na území římského národa nebo poskytne nepřátelům zbroj, zbraně,
zásoby nebo jakoukoli jinou pomoc [ten] bude s pomocí koní rozdrcen a z jeho přátel se
stanou nepřátelé Říma. Také je vinen ten, kdo přiměje krále cizího národa, aby byl méně
poslušný římskému národu, nebo kdo způsobí, že rukojmí, peníze a tažná zvířata budou
poskytnuta nepřátelům římského národa Ten, kdo se k těmto zločinům před soudem přizná
a byla za něj dána záruka má mu být umožněno uniknout [odejít do vyhnanství].
Pro rozbor přiřazení jednotlivých zákonných textů k určitým právním normám, které
pomohou rozlišit obsah jednotlivých iuliovských zákonů je vybráno skloubení dvou
badatelských přístupů: hermeneutický postup a exegetická metoda synchronní a její jazyková a
syntaktická analýza. Tyto vědecké metody nám pomohou ověřit, zda předmětné fragmenty opravdu

22

LENEL, O. Palingenesia Iuris civilis. Díl II. Lipsko. 1889. s. 286.
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můžeme pokládat za zmínky o Caesarovu zákonu a pomohou nám zrekonstruovat skutkové podstaty
Caesarova zákona de maiestatis.
První otázkou, kterou se budeme zabývat je použitá terminologie pro označení Caesara a
Augusta, která by měla reflektovat, pokud nedošlo pozdějším zásahům do textu dobu přijetí/vydání
zákonů. Při zodpovězení této otázky budeme využívat metodologii, kterou publikoval Antonín
Hartmann ve Sborníku prací Filosofické fakulty brněnské univerzity, ročník 1973-4.23 Antonín
Hartmann pro dobu dominátu přichází s metodologií, která je postavena na narativních pramenech
posledního století republiky a proto je aplikovatelná i na výše uvedené fragmenty a závěry z nich
plynoucí, tedy zda se opravdu jedná o Caesarův zákon. Antonín Hartmann v rámci Theodosiánova
kodexu nalezl celkem na 83 místech termín princeps. Na těchto místech se předmětný termín používá
jako substantivum a používá se k označení zemřelých císařů nebo opatření předchozích císařů.24
Termín imperátor je součást císařovy titulatury a označuje muže, který má imperium. Jde tedy o
osobu, která má nejvyšší přikazovací a zakazovací velitelskou a vládní moc. Původní význam slova
imperator je velitel, vojevůdce (Cic. Pomp. 3,28; De orat. I. 150). Výraz imperátor se ustálil jako čestný
titul, jímž svého vojevůdce po vítězné bitvě pozdravilo vojsko. Nejstarší použití tohoto termínu se týká
Scipiona Staršího (Liv. Ab U. c. XXVII, 19,4). Tento titul, ale také uděloval senát (Cic. Phil. XIV, 11).
Postupem doby se vyvinul zvyk, že vrchní a vítězní velitelé, kteří byli zároveň i magistráty, začali klást
tento čestný titul za své jméno, např. CIL X 4751 = Dessau 70: SULLAE FELEICI IMPERATORI; CIL
IX 5837 = Dessau 887: [CN. P]OMPEIO CN. [F. MA]GNO IMP. COS. TER. Gaius Iulius Caesar klade
tento titul za své jména jako druhé cognomen – CIL IX 2663 = Dessau 70: [C. IU]LIO CAESARI IM[P]
DICTAT. Cassius Dio (LII 41,3) uvádí, že senát udělil všem Caesarovým potomkům právo nazývat se
imperátory. Z toho tedy plyne, že Caesar a jeho vrstevníci chápali přívlastek imperator jako součást
jména, nikoli jako titul. Octavianus změnil cognomen imperator za praenomen. S tímto pojetím není
spojeno imperium. Imperium odvozoval Octavianus od své prokonzulské pravomoci. Titul imperator
získal Augustus od vojáků poprvé v roce 43 př. n. l. Nápisy Octavianova jména s titulaturou jsou pak
výrazem jeho prokonzulské pravomoci. Od 2. století n. l. se stává pravidlem, že titulatura začíná
jménem imperator a k tomu se přidává Caesar.25 Pro příklad uvádím Iustinianovu titulaturu citovanou
z konstituce Tanta: IMPERATOR CAESAR FLAVIUS IUSTINIANUS ALAMANNICUS GOTTHICUS
FRANCICUS GERMANICUS ANTICUS ALANICUS UANDALICUS AFRICANUS PIUS FELIX
INCLUTUS UICTOR AC TRIUMPHATOR SEMPER AUGUSTUS AD SEMATUM ET OMNES
POPULOS.
PseudoPaulus Sent. V. 29.1 obsahuje popis jednání, které je adversus imperatorem nebo
quive iniussu imperatoris nebo se dopustí deseruerit imperatorem. Marcianus (Dig. 48.4.3) svůj výklad
začíná výkladem k Zákonům dvanácti desek, tedy jeho výklad počíná první republikánskou právní
úpravou, kde je zmínka o urážce majestátu. Další výklad je shrnutím jednotlivých republikánských
zákonů, např. nevydání vojska nástupci v provincii (Lex Cornelia) atd. Marcianus v Digestech císaře
Justiniána, ale i v Lenelově Palingenesi26 je uveden obrat … qui iniussu principis bellum gesserit …
na základě výše zmíněných závěrů Antonína Hartmann a z ní vyvozené metodologie můžeme říci, že
pokud Marcianus v komentáři k Iuliovu zákonu de maiestatis zmiňuje termín princeps, myslí tím již
zažitou praxi označování císařů, nyní tedy zemřelého císaře a jelikož ví, že píše o Caesarově zákonu,
tak pro odlišení od Augustova zákona, který je stejného názvu, použil termín princeps, který by jinak
do kontextu fragmentu nezapadal. Scaevolův fragment (Dig. 48.4.4pr) tedy rekapituluje republikánské
skutkové podstaty urážky majestátu.
Zaměřme se nyní na Tacitovu zprávu, která rekapituluje skutkovou podstatu urážky
majestátu. Tacitus expressis verbis glosuje, že se stíhaly skutky, slova byla beztrestná a až Augustus
první začal jménem tohoto zákona stíhat hanopisy. 27 Tacitus přináší důležitou zprávu, která se týká
vzniku skutkové podstaty urážky majestátu slovním útokem, naproti tomu Augustovská a

Osoba císaře v právnické terminologii Kodexu Theodosianova. Brno. 1973-4. s. 247-266. Op. cit.
Hartmann. Osoba císaře.
24 Op. cit. Hartmann. Osoba císaře. s. 248.
25 Op. cit. Hartmann. Osoba císaře. s. 249-250.
26 LENEL, O. Palingenesia Iuris civilis. Lipsko. 1889. s. 670- 671.
27 Tac. Ann. I, 72.
23
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postaugustovská skutková podstata slovní útok zařadila mezi jednání, které je stíhatelné. 28 Za pomocí
fragmentů, které popisují procesy za Tiberia ve spojení se Suetoniovým životopisem Gaia Iulia
Caesara, můžeme oddělit Iuliovské zákony i podle specifické skutkové podstaty. Touto skutkovou
podstatou byl slovní útok. Zmínky o slovních útocích na Gaia Iulia Caesara nalezneme například u
Suetonia:29
Suet. Caes. 20: Unus ex eo tempore omnia in re publica et ad arbitrium administravit, ut
nonnulli urbanorum, cum quid per iocum testandi gratia signarent, non Caesare et Bibulo,
sed Iulio et Caesare consulibus actum scriberent bis eundem praeponentes nomine atque
cognomine, utque vulgo mox ferrentur hi versus:
„non Bibulo quiddam nuper sed Caesare factum est:
nam Bibulo fieri consule nil memini.“
Překlad: Od té doby30 rozhodoval Caesar o všem ve státě sám a podle své vůle. Proto někteří
vtipálkové, když v nevážných věcech něco podepisovali jako svědkové, datovali nikoli „za
konsulátu Caesarova a Bibulova“, nýbrž „za konsulátu Juliova a Caesarova“, uvádějíc tak
dvakrát, užitím jména a příjmení, osobu jedinou. Rovněž proto se brzy šířily mezi lidem
takovéto verše:
„To ne za Bibula, leč za Caesara se stalo:
za Bibula se, vím, nestalo dočista nic.“ 31
Nebo:
Suet. Caes. 49: Pudicitiae eius famam nihil quidem praeter Nicomedis contubernium laesit,
gravi tamen et perenni obprobrio et ad omnium convicia exposito. Omitto Calvi Licini
notissimos versus:
Bithynia quicquid
et pedicator Caesaris umquam habuit.32
Překlad:Pověst o jeho cudnosti nepoškodili nic kromě styků s Nikomédem, ty však mu
způsobily těžkou a trvalou hanbu a všeobecně se staly terčem hanlivých úštipků. Pomýjím
velmi známé verše Licinia Kalva:
„Všecko, co Bíthýnie
skýtala, jakož co též Caesarův milovník měl“33
Tacitus v Letopisech shrnuje skutkovou podstatu zákonů o velezradě v období před Tiberiem
následovně: velezradou se stíhalo poškození vojska zradou nebo lid vzpourami a vůbec svrchovanost
římského národa špatnou správou státu a to vše jen skutky, nikoli slovy. 34 Je velice zajímavé
používání termínů a obratů jako prodo, sedito či male gesta, které specifikují republikánské skutkové
podstaty:
Tac. Ann. I, 72 Nam legem maiestatis reduxerat, cui nomen apud veteres idem, sed alia in
iudicium veniebant, si quis proditione exercitum aut plebem seditionibus, denique male gesta
re publica maiestatem populi Romani minuisset: facta arguebantur, dicta inpune erant.
Primus Augustus cognitionem de famosis libellis specie legis eius tractavit, commotus Cassii
Severi libidine, qua viros feminasque inlustris procacibus scriptis diffamaverat; mox Tiberius,
consultante Pompeio Macro praetore an iudicia maiestatis redderentur, exercendas leges
esse re spondit. hunc quoque asperavere carmina incertis auctoribus vulgata in saevitiam
superbiamque eius et discordem cum matre animum.

Quod crimen non solum facto, sed et verbis impiis ac maledictis maxime exacerbatur. Tento zločin
se nespáchá jen skutkem, ale také bezbožnými slovy [urážkou] a zlořečením [císaři].
29 Samozřejmě jsou vynechány verše pronášené při triumfu, která však mohly být později psány na
zdi či ústně rozšiřovány.
30 Od vyhnání spolukonsula Caesarova Bibula z fora, pro jeho nesouhlas s Caesarovým návrhem na
rozdělování pozemků.
31 SUETONIUS: Životopisy dvanácti císařů. Praha. 1966. Přeložil Bohumil Ryba. s. 27. Op cit.
Životopisy. Praha. 1966.
32 Suet. Caes. 49
33 Tamtéž s. 42.
34 Tac. Annn. I, 72
28
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Překlad: Obnovil (pozn. Tiberius) totiž zákon o urážce Veličenstva; jméno zákona bylo sice
u starých stejné, ale tehdy přicházely před soud jiné případy: poškodil-li někdo zradou vojsko
nebo lid vzpourami a vůbec svrchovanost římského národa špatnou správou státu.
Pokutovaly se skutky, slova byla beztrestná. Augustus první začal jménem tohoto zákona
stíhat hanopisy, jsa pobouřen bezuzdností Cassia Severa, s níž zostudil svými pamflety
vznešené muže i ženy. Později Tiberius na dotaz praetora Pompeia Marka, zda mají být opět
zavedeny soudy pro urážku Veličenstva, odpověděl, že zákony nutno provádět. I jeho
podráždily básně rozšířené neznámými skladateli na jeho krutost, zpupnost a nesvornost
s matkou.“35
Tacitův obrat „Primus Augustus cognitionem de famosis libellis specie legis eius tractavit“ je
možno vykládat ve dvou rovinách. První možností výkladu je taková, že Augustus na základě
Caesarova zákona o velezradě začal využívat ochranu, kterou mu poskytoval. Druhý výklad se odvíjí
od použití obratu Primus Augustus cognitionem specie legis, tedy, že Augustus za pomocí kogničního
procesu stíhal urážku, která se jej dotkla. Augustus tedy nemusel rovnou aplikovat zákon o velezradě,
ale prostřednictvím kogničního procesu mohl někoho žalovat za urážku a později se i urážka osoby –
principa – stala skutkovou podstatou velezrady. Caesar a ani Augustus však byli umírnění a
nevyužívali možnosti žaloby, která by chránila jejich osobu v soudním řízení, ale volili si jinou cestu
obrany, která je zachycena Tacitem v řeči Cremutia Corda:
Tac. Annales IV. 34 Marci Ciceronis libro quo Catonem caelo aequavit, quid aliud dictator
Caesar quam rescripta oratione velut apud iudices respondit? Antonii epistulae Bruti
contiones falsa quidem in Augustum probra set multa cum acerbitate habent; carmina
Bibaculi et Catulli referta contumeliis Caesarum leguntur: sed ipse divus Iulius, ipse divus
Augustus et tulere ista et reliquere, haud facile dixerim, moderatione magis an sapientia.
namque spreta exolescunt: si irascare, adgnita videntur.
Překlad: Knize Marka Cicerona, v níž až do nebe vychválil Katona, jak jinak odpověděl
diktátor Caesar než písemně zpracovanou řečí jako před soudem? Listy Antoniovy, řeči
Brutovy obsahují nepravdivé sice, ale velmi trpké hany na Augusta, čtou se básně Bibaculovy
a Cattulovy, jež se jen hemží hanlivými výroky o Caesarech, ale božský Iulius a sám božský
Augustus to snesli a nezakročili, těžko říci, zda spíše z umírněnosti či moudrosti. Vždyť čeho
si nevšímáš, pomine; zlobíš-li se, zdá se, že to uznáváš za pravdu.36
Uvedený fragment používá právní terminologii, jako např. contumelia. Problematické,
vzhledem k pramenné základně zůstává, zda slovní urážka nejvyššího představitele Říma, kterým byl
rogátor zákona Gaius Iulius Caesar nebo i později Augustus je stíhatelná podle soukromého nebo
veřejného soudního jednání. Tedy zda by první císaři v případě ochrany své osoby aplikovali žalobu
z velezrady nebo z urážky. Markéta Melounová dochází k závěru, že za vlády některých římských
císařů principátu nabylo výjimečné postavení principa takřka sakrálních rozměrů a výrazně se tak
přiblížilo pozici císaře za dominátu. Císařská ideologie zdůrazňovala již od dob Augustových zásadní
roli principa pro římský stát, což mělo za následek poněkud volnější interpretaci toho, kam až by měla
ochrana „prvního občana“ sahat.37 Vzhledem k výše uvedeným pramenům je možné dojít k závěru,
že Caesar nebyl chráněn proti slovním útokům zákonem de maiestate a i Augustus sebe a svou matku
spíše bránil žalobou z verbální iniurie, která však mohla být později v době Tiberiově chápána jako
obrana důstojnosti principa a jeho rodiny a ne jen obrana soukromé osoby, ale základ pro tento výklad
položil Augustův zákon de maiestate. 38
3
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Studie představila aplikaci jednotlivých metodologických postupů v rámci právní
romanistiky na příkladu terminologie u zločinu zrady a velezrady. Po aplikaci předmětných
postupů, bylo možné přiřadit k jednotlivým zákonným textům jejich autory: Caesara či
Augusta. Tímto postupem jsme zrekonstruovaly skutkové podstaty tzv. iuliovských zákonů de
maiestatis.
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POLITICKÉ MOTÍVY RODINNÉHO ZÁKONODARSTVA CISÁRA
AUGUSTA1
Martin Gregor
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Príspevok analyzuje význam a obsah Augustových zákonov v oblasti manželského práva
(venuje sa najmä skúmaniu Leges Iulia et Papia Poppaea a Lex Iulia de adulteriis coercendis).
Osobitne sa zameriava na skúmanie sociálnych a spoločenských javov, ktoré Augusta podnietili
k tejto reforme, ako aj na jej reálne uplatnenie v rímskej rodine. Na tomto podklade sa usiluje
o formuláciu Augustových politických motívov, pričom túto reformu začleňuje do kontextu celkového
politického diela princepsa.
Kľúčové slová: Lex Iulia de maritandis ordinibus, Lex Iulia de adulteriis coercendis, Lex Papia
Poppaea, spoločenské zmeny, Augustove reformy
Abstract: The paper analyzes the meaning and content of Augustus’ laws in the area of marital law
(it deals particularly with examination of Leges Iulia et Papia Poppaea a Lex Iulia de adulteriis
coercendis). It also specifically focuses on the examination of societal and social phenomena which
prompted Augustus to create this reform as well as on its real application in the Roman family. On this
basis it strives to create a formulation of Augustus’ political motives while incorporating this reform to
the context of the overall political work of this emperor.
Key words: Lex Iulia de maritandis ordinibus, Lex Iulia de adulteriis coercendis, Lex Papia Poppaea,
social changes, reforms of Augustus
ÚVOD
„Na veľkú škodu pre štát sa v občianskych vojnách uvoľnili mravy a rozšírilo sa veľa nerestí,
ktoré sa udomácnili aj v mieri.“2 Takto začal Suetonius opisovať stav rímskej spoločnosti na začiatku
Augustovej vlády. Morálny úpadok pokladal za najvypuklejší z mnohých negatívnych javov,
objavujúcich sa na konci republiky.
Bolo by v rozpore s povahou cisára Augusta, jedného z najväčších reformátorov rímskej
spoločnosti vôbec, keby sa to nepokúsil napraviť. Jeho opatrenia sa dotkli všetkých oblastí života
a neobišli ani problematiku manželstva, s ktorou sa v jeho dobe spájalo viacero problémov.
Manželstvá sa uzatvárali a rozvádzali mimoriadne ľahko. Počet narodených detí
v aristokratických rodinách sa prudko znížil, čo sa postupne prejavilo aj v klesajúcom pomere medzi
členmi starých rímskych rodov a prepustencov, pochádzajúcich z helénskych a orientálnych oblastí.
Všetky tieto skutočnosti nabádali princepsa na urýchlené riešenie. Preto sú Augustove legislatívne
opatrenia poznačené „snahou vrátiť sa k niekdajším starorímskym cnostiam, obnoviť vtedajšie mravy
a zachovať Rím Rimanom.“3
Znižujúca sa pôrodnosť, vysoká rozvodovosť, nedôvera k manželskému zväzku a obavy
z pohltenia pôvodného etnika multikultúrnou spoločnosťou sú delikátnymi problémami súčasnej doby.
Preto môže byť zvlášť zaujímavé analyzovať reformy rodinného práva, ktorými sa starí Rimania
pokúsili odstrániť podobný stav už pred dvoma tisícročiami. Nepochybne šlo o svojrázne kroky, ktoré
znamenali radikálny zásah do súkromného života každého rímskeho občana, avšak na druhej strane
sa vyznačovali racionalizmom a logikou, zložkami typickými pre rímske právo.
1

Príspevok je výstupom grantového projektu VEGA (č. 1/0631/14) s názvom: Vývoj notárstva.
SUETONIUS, G. T.: Životopisy rímskych cisárov. Preložila Etela Šimovičová. Druhé vydanie.
Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2010, s. 70 (II, 32).
3 VAŇKOVÁ, J.: Rímske reálie pre právnikov. Bratislava: Iura Edition, 2010, s. 125-126.
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Tento krátky príspevok sa pokúsi analyzovať tri Augustove zákony: Lex Iulia de adulteriis
coercendis, ktorý sa usiloval prostredníctvom represie zabrániť páchaniu nemravností, ďalej Lex Iulia
de maritandis ordinibus a Lex Papia Poppaea, nerozlučnú dvojicu zákonov, nanovo upravujúcu
problematiku manželstva. Zvýšenú pozornosť budeme venovať materiálnemu podkladu týchto
právnych noriem, najmä ich politickým súvislostiam. Máloktoré reformy mali za Augustovej vlády väčší
politický náboj, než tieto zákony. V dôsledku takto stanoveného predmetu skúmania, článok čerpá
poznatky aj z neprávnych prameňov dejepisnej a literárnej povahy, keďže o dopadoch týchto noriem
na rímsku spoločnosť sa dochovalo množstvo zmienok aj mimo právnických spisov. Hlavný cieľ tohto
článku spočíva nielen v poukázaní na vnútorný obsah ustanovení týchto zákonov, ale najmä v
zhodnotení úspešnosti a efektivity zvolených právnych prostriedkov a ich sociálnych dopadov.
LEX IULIA DE ADULTERIIS COERCENDIS: PRÁVNA A POLITOLOGICKÁ ANALÝZA
V tretej knihe svojich Ód si kladie Q. Horatius otázku, kde sa stratila starorímska česť,
nepoškvrnená morálka predkov a poukazuje na hlbokú mravnú krízu terajšieho pokolenia, ktoré
holdovalo cudzoložstvám a incestom.4 Horekovanie tohto básnika dopĺňa predstavu o uvoľnení
mravov v rímskej spoločnosti. Augustus sa pokúsil vyriešiť túto problematickú tému rímskeho života
prostredníctvom zákona Lex Iulia de adulteriis coercendis, vydaného v roku 18 p. n. l., ktorý podľa
Ulpiánovho svedectva sám navrhol (D 48, 5, 1).
Justiniánske Inštitúcie uvádzajú, že na základe tohto zákona boli stíhané osoby, ktoré narušili
manželstvo cudzoložstvom. Ďalej uvaľoval tresty na mužov, ktorí sa odvážili podriadiť svojim
neprirodzeným sklonom k iným mužom, alebo sa bez použitia násilia previnili smilstvom na panne,
alebo počestnej vdove. Páchatelia týchto skutkov boli vo verejnom trestnom procese odsúdení na
prepadnutie polovice majetku a pokiaľ ide o nižšie postavených, telesnými trestami a relegáciou. (Inst.
4, 18, 4).5
Táto definícia nie je celkom exaktná vo vzťahu k pôvodnému zákonu. V ňom obsiahnuté
skutkové podstaty sa tradične rozčleňujú na štyri druhy mravnostných protiprávnych konaní:
adulterium, stuprum, lenocinium a incestum.
Tento zákon sa vzťahoval len na pomer medzi slobodnými osobami. Jeho prostriedky sa
nemohli využiť v prípade otrokýň. Papinianus uvádza, že v tomto prípade mohol vlastník použiť actio
legis Aquiliae, actio iniuriarum, ale prétor by neodmietol ani actio servi corrupti (D 48, 5, 6, pr.). Aj pri
absencii tohto dobrozdania, by ustanovenia tohto zákona nemohli byť uplatnené na otrokyne už len
z praktickej povahy inštitútu otroctva, v rámci ktorého sa otrokyňa (a jej telo) stávalo objektom práva.
2

2.1

Adulterium
Adulterium (cudzoložstvo) mohla spáchať len vydatá žena tým, že mala mimomanželský
pohlavný styk. Ženatý muž sa mohol beztrestne oddávať cudzoložstvu so svojou milenkou (paelex),6
alebo prostitútkami (meretrices). Manželka nebola oprávnená žalovať svojho manžela z tohto titulu.7
Muž však mohol byť potrestaný ako adulter, ak bol prichytený inou osobou s vydatou ženou.
Adulterom mohol byť aj (vlastný alebo cudzí) otrok.8
Zákon vytváral prostredie pre prísne stíhanie žien za cudzoložstvo a zakotvoval sankcie pre
tých, ktorí neboli dostatočne aktívni pri presadzovaní jeho ustanovení. V dôsledku cudzoložstva
vydatej ženy mohol byť potrestaný aj manžel nevernice v prípade, ak nepodal príslušnú trestnú žalobu
a manželku nezapudil. Ak by túto skutočnosť manžel opomínal, mohol riskovať trestný postih pre
zločin kupliarstva. Zákon ukladal sankcie aj otcovi cudzoložnej ženy a v podstate všetkým, ktorí o jej

Q. Horatius Flaccus (65-8 p. n. l.) bol významným básnikom Augustovej doby. Jeho Ódy z roku 23
p. n. l. výstižne zachytávajú stav pred veľkou Augustovou reformou. Pozri: HORATIUS: Ódy a Epódy.
Preložil I. Šafár. Bratislava: Vydavateľstvo krásnej literatúry, 1965, s. 94-96.
5 Iustiniani Institutiones. Preložil Peter Blaho a Michal Skřejpek. Praha: Karolinum, 2010, s. 371.
6 Možno ju charakterizovať ako kurtizánu, ktorá súložila len s jedným slobodným, alebo ženatým
mužom. Počas výkonu tejto činnosti sa nemohla vydať. In: BARTOŠEK, M.: Encyklopedie
Římského práva. Praha: Panorama, 1981, s. 245.
7 Pozri aj GELLIUS, A.: Attic Nights. Vol. I. Harvard: Loeb Classical Library, 1927, s. 279. (10,23, 5).
8 BĚLOVSKÝ, P.: Propuštěnci a jejich milenky podle římského práva. In Ius Romanum: Sborník z
konference Diskriminace v římském právu. Olomouc, Právnická fakulta UPOL, 2002, s. 47.
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prehrešku vedeli, ale nepodali žalobu. Výkon tejto všeobecnej povinnosti umožňovala konštrukcia
príslušnej žaloby ako actio popularis.
Z uvedeného vyplýva, že účelom týchto noriem nebolo zachovanie rodinného mieru, resp.
rodinnej celistvosti. Na Lex Iulia treba hľadieť cez prizmu starorímskych predstáv a antickej morálky.
Rimania verili, že pri nevere sa pošpiní krv ženy do tej miery, že už nikdy nebude môcť splodiť zdravé
dieťa bez toho, aby naň nepreniesla svoj biľag.9 Rímska Familia bola totiž nielen právnym a faktickým,
ale aj náboženským zväzkom. Deti splodené v cudzoložstve sa podvodne privádzali do domáceho
náboženského spoločenstva, čo sa považovalo za priestupok voči domácim bôžikom (lárom). 10 Tým
bol dotyčný rod uvrhnutý do nepriazne svojich vlastných ochranných bohov, čo mohlo mať nepriaznivé
dôsledky pre celú spoločnosť. Z toho dôvodu sa cudzoložstvo považovalo za akt zneuctenia svojej
rodiny a prekročenia noriem verejného poriadku, keďže cudzoložstvo nebolo súkromným deliktom,
ale prečinom proti verejnému právu. Tomu výkladu nasvedčuje aj pojem adulterium, ktorý sa napokon
vyvinul z pomenovania dieťaťa, ktoré bolo splodené iným mužom, ako manželom matky (D.
48,5,6,1).11
Ďalším aspektom tohto Augustovho zákona bola relatívna umiernenosť sankcií ukladaných
vinníkom. Tento zákon zrušil starobylé obyčajové právo manžela svojvoľne potrestať (zabiť) manželku
a jej milenca, pristihnutých in flagranti. Manžel bol povinný rozviesť sa s nevernou ženou a obžalovať
ju do 60 dní, inak mohol podať žalobu každý. Pristihnutého milenca mohol zabiť len v prípade, že šlo
o infámneho herca, tanečníka, ale aj obyčajného otroka. Nebol však oprávnený potrestať váženého
rímskeho občana. Ak by manžel neoprávnene zabil manželku a jej milenca, bol by vinný z vraždy na
základe Kornéliovho zákona de sicariis et veneficiis. Ako poľahčujúca okolnosť by bolo posúdené
konanie pod vplyvom emocionálneho rozrušenia, alebo ďalších faktorov (napr. tmy). Lex Iulia však
nevzala patrovi familias právo usmrtiť dcéru a jej partnera za podmienky, že bola podriadená jeho
moci (žila v manželstve sine manu), ak ju pristihol vo svojom dome. Právo nerozlišovalo medzi
vlastným, alebo adoptívnym otcom.12
Ak príslušný verejný súd (typicky Quaestio perpetua) uznal obvinených vinnými, uložil im
trest vyhnanstva (najčastejšie deportatio na nejaký ostrov, alebo len miernejšie relegatio), spojený
s infámiou a majetkovými sankciami (konfiškáciou v rozmedzí jednej tretiny až po celý majetok
v závislosti od prípadu a statusu vinníka). Keďže od cisára Konštantína bol obnovený trest smrti za
adulterium (resp. u mužov za lenocinium), čo potvrdil aj Justinián, Augustova doba vyniká skutočne
miernymi sankciami za spáchanie tohto konkrétneho trestného činu.
V. Vrana hľadá za týmto legislatívnym opatrením vplyv humanistických tendencií, ktoré
prevládali vo vtedajšej rímskej spoločnosti. Za jeden zo znakov Augustovej legislatívnej činnosti
považuje nahradenie trestu smrti vyhnanstvom.13 Možno mu oponovať s poukazom na množstvo
noriem, ktoré neodrážali humanizmus tej doby, napr. Sc. Silanianum, ktoré trestom smrti postihovalo
aj nevinných.14
Čo sa však týka trestania honestiores, iste možno zaznamenať úľavy, ktoré sa prejavili aj
v tomto zákone. Vyznieva z toho Augustovo úsilie chrániť túto triedu aj tým, že zakázal usmrcovať
vznešeného adultera. Treba si uvedomiť, že svojvoľným zabíjaním by bolo ohrozených množstvo
životov zo ctihodných rímskych rodín.
2.2

Stuprum
Druhým z vymedzených protiprávnych konaní bolo stuprum (zhanobenie). Hoci zákon mal
pojmy adulterium a stuprum používať synonymicky, právnik Modestinus sa na základe vyjadrenia
mnohých autorít nazdával, že existuje medzi nimi obsahový rozdiel. Kým adulterium sa viazalo na
status vydatej ženy, stuprum sa týkalo vdovy (D 50, 16, 101, pr.). To potvrdzuje aj Papinianus (D 48,
5, 6, 1), pričom upresňuje, že mohlo ísť o pannu, alebo vdovu, teda zásadne o ženu so statusom
STARÁ, I.: Rodina a její význam v římském právu. Ostrava: Key Publishing, 2013, s. 115.
VAŇKOVÁ, J.: Rímske reálie pre právnikov, s. 121.
11 Adulti, alebo adulescentes. Tento pojem sa mohol používať aj vo význame nedospelého.
12 GARDNER, J.: Family and Familia in Roman Law and Life. New York: Oxford University Press,
2004, s. 121.
13 VRANA, V.: Matrimonium v rímskom práve. Košice: UPJŠ, 2001, s. 110.
14 Podobný názor zastáva aj BARTOŠEK, M.: Ďejiny římského práva ve třech fázích jeho vývoje.
Praha: Academia, 1988, s. 154.
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libertatis, ktorá nebola vydatá. Samozrejme, za adulterium mohla byť odsúdená aj vdova, ak jej
manžel zomrel skôr, než bol vynesený rozsudok v konaní, ktoré inicioval (D 48,5,5, pr.).
Z povahy veci vyplýva, že stuprum nemohli spáchať hlavne profesionálne prostitútky
(meretrices),15 postihnuté infámiou, ďalej herečky, gladiátori a tanečníci (taktiež postihnutí infamiou
immediata) a osoby odsúdené za kupliarstvo (lenocinium). Ako uvádza Modestinus v prvej knihe
svojich Pravidiel, osoby žijúce v konkubináte boli prirodzene vyňaté z tejto regulácie a preto
konkubíny tvorili ďalšiu výnimku spomedzi žien, na ktorých sa nemožno dopustiť stupra (D 48, 5, 34,
pr.). Život v konkubináte bol napokon možný len so ženou nízkeho pôvodu, keďže Lex Iulia vylúčil
slobodnú ženu (ingenua) z tohto spojenia. Ak malo dôjsť ku kvalifikácii spolužitia slobodnej ženy
s mužom, rímsky právnici favorizovali možnosť manželstva nad konkubinátom, keďže opak by bol
možný, len v dôsledku prostitúcie dotyčnej ženy (D 23, 2, 24).16 Z toho vyplýva, že akýkoľvek pohlavný
styk so slobodnou ženou mimo manželstva pokladal Júliov zákon automaticky za stuprum alebo
adulterium, bez výnimky.17
Osobitnú skupinu postihovaných protiprávnych konaní tvorilo tzv. stuprum cum masculo,
teda homosexuálne praktiky (resp. stuprum cum puero - pederastia), ktoré boli podľa Augustovho
zákona trestané konfiškáciou majetku a obmedzením spôsobilosti dediť,18 čo možno považovať za
prísnejšiu sankciu oproti predchádzajúcej úprave (Lex Scatinia z roku 149 p. n. l. za to vyrubovala
pokutu desať tisíc asov).
Pokiaľ muž prinútil ženu k súloži za použitia násilia, nebolo ju možné potrestať (D 48, 5, 30,
9). Kriminalizácia pohlavného styku s nevydatými, rodom slobodnými ženami bola zrejme prijatá
s nevôľou. Táto „skutková podstata“ dala podnet k rozšíreniu zlomyseľnej klebety, podľa ktorej mal
Augustus zvláštnu záľubu v zbavovaní panenstva rímskych žien a Livia mu ich po Ríme pomáhala
obstarávať.19
2.3

Lenocinium
Ďalšiu skutkovú podstatu trestného činu predstavovalo kupliarstvo (lenocinium). Kupliarkou
bola žena, ktorá obstarávala prostitúciu iných žien (D 23, 2, 43, 7). 20 Vo všeobecnosti išlo o osoby,
ktoré profitovali z prostitúcie iných osôb, navádzali prostitútky na páchanie smilstva a organizovali ich
činnosť. Nezriedka šlo o majiteľov nevestincov. Išlo o personae turpis a infamiae,21 keďže výkon
kupliarstva bol považovaný za rovnako nemravný ako prostitúcia (D 23,2, 43, 6).
Tento zákon však poníma tento trestný čin v inom, extenzívnom význame. Crimen lenocinii
mohol spáchať najmä manžel, ktorý dovolil vlastnej manželke páchať cudzoložstvo za odplatu.
Horatiove Ódy nasvedčujú, že podobný jav nebol v Ríme ničím výnimočný. Istá pasáž, kritizujúca
morálnu spustnutosť rímskej spoločnosti bez okolkov popisuje, ako rímska matróna prijímala so
súhlasom manžela vo svojej spálni bohatého kupca, či kapitána lode z Hispánie a tí „platili zlatom za
česť zhanobenú.“22 Podobne sa hľadelo na manželku, ktorá síce nespáchala cudzoložstvo, ale mala
určitý majetkový prospech z nevery svojho manžela.
Ďalej sa vinným z tohto zločinu stával aj manžel, ktorý toleroval manželkinu (hoci
bezodplatnú) neveru a nepostupoval v súlade s ustanoveniami Júliovho zákona. Exkulpovať sa mohol
v prípade preukázania nevedomosti, alebo oprávnenej dôvery v bezúhonnosť manželky. Za kupliara
bolo možné označiť aj muža, ktorý sa oženil so ženou, odsúdenou za cudzoložstvo. Pre prípady
spolužitia s odsúdenou cudzoložnicou bol preto vhodnejší konkubinát, keďže v tomto zväzku muža
nepostihovali sankcie, ktoré by nastali v prípade uzavretia manželstva (D 25, 7, 1, 2).
Prostitútky (tzv. mulieres quaestuariae) boli registrované u aedilov a platili zvláštny poplatok.
(vectigal meretricium). Túto skupinu slobodných žien treba odlišovať od otrokýň, ktoré ich vlastníci
ponúkali ako prostitútky.
16 Corpus Iuris Civilis. Digesta. Tomus I. Preložil P. Blaho a J. Vaňková, s. 506.
17 SOMMER, O.: Učebnice soukromého práva římského I. Praha: Všehrd, 1946, s. 163.
18 VRANA, V.: Matrimonium v rímskom práve, s. 111.
19 SUETONIUS, G. T.: Životopisy rímskych cisárov, s. 89. (II. 71)
20 Corpus Iuris Civilis. Digesta. Tomus I. Preložil P. Blaho a J. Vaňková. Bratislava: Eurokódex, 2008,
s. 511.
21 LENHARTOVÁ, K.: Infames v Corpus Iuris civilis – Digesta. In: Právo a hodnoty. Sborník příspevků.
Brno: Tribun EU, 2016, s. 34.
22 Horatius: Ódy, III, 6, 25-30. In: HORATIUS: Ódy a Epódy, s. 95.
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Za lenocinium mohol byť odsúdený každý, kto poskytol milencom priestor na stretávanie sa,
pričom za trestné sa považovalo nielen prenechanie svojho domu na nemravné účely za odmenu, ale
aj akékoľvek bezodplatné služby v podobnom duchu. Rímska prax do tejto skupiny zaraďovala najmä
zvlášť rizikovú skupinu kúpeľných zriadencov (balneatores), ktorí boli náchylní k páchaniu tohto druhu
trestnej činnosti, keďže často prenechávali kúpeľné priestory na páchanie nemravností. Kupliarkou
mohla byť aj majiteľka hostinca, v ktorom sa predajné ženy núkali návštevníkom, keďže neviestky radi
fingovali hostinskú živnosť, aby utajili prostitúciu (D 23,2,43,9).
2.4

Incestum
Krvismilstvo (Incestum) bolo poslednou kategóriou figurujúcou v Lex Iulia. Crimen incestii
boli stíhané od najstarších čias rímskej spoločnosti ako obzvlášť závažný a zavrhnutiahodný zločin,
keďže narušovali božský poriadok vecí. Augustov zákon sa preto obmedzoval na trestnosť incestu
v súbehu s inými sexuálnymi deliktami, zvlášť cudzoložstvom. Išlo napr. o pomer brata s vydatou
sestrou, či pomer otca s vydatou dcérou. Ak by žena dopúšťajúca sa incestu nebola vydatá, jednalo
by sa o stuprum. Pri inceste spočívala zodpovednosť za trestný čin primárne na mužských partneroch.
Žene mohol byť uložený miernejší trest, ak sa preukázalo, že k tomuto skutku bola donútená (D 48,
5, 39, 2). Vo vzťahu k incestu Rimania pripúšťali error iuris (omyl v stupni príbuznosti) a vo vzťahu
k orientálnym národom bolo nutné prejavovať zvýšenú toleranciu a ospravedlňovať ich ignorantiou
iuris.
Povšimnime si, že najznámejším porušovateľom Augustovho zákona v tejto časti bol cisár
Caligula, ktorý mal pomer so svojou vydatou sestrou Drusillou. Samozrejme, že princepsa nebolo
možné trestať minimálne vo faktickej rovine. Trestom za incest bola pôvodne smrť, v Augustovej dobe
sa však ukladalo len vyhnanstvo s konfiškáciou majetku.
3

VEĽKÁ MANŽELSKÁ REFORMA: LEX IULIA ET PAPIA POPPAEA

Lex Iulia de maritandis ordinibus bol vydaný v roku 18 p. n. l. Tento predpis neskôr doplnil
Lex Papia Poppaea nuptialis z roku 9 n. l.,23 ktorý bol formálne navrhnutý oboma vtedajšími konzulmi:
Marcom Papiom Mutilom a Quintom Poppaeom Secundom. Predpokladá sa však, že skutočným
navrhovateľom tohto zákona bol sám Augustus, keďže obaja konzuli neboli ženatý. Svojím návrhom
zákona sa teda sami vystavovali hrozbe sankcií.
Už v klasickom rímskom práve začali byť obe normy stotožňované a postupne prestalo byť
jasné, z ktorého zákona pochádza konkrétne ustanovenie. 24 Preto dochádzalo k ich formálnemu
splývaniu, ktoré v Gaiových Inštitúciách vystihovalo pomenovanie Lex Iulia et Papia Poppaea (Gai
Inst I, 145).25 Codex Iustinianus o nich hovorí ako o Lex Iulia miscella, teda o „zmiešaných zákonoch“
(C 6, 40, 2).
3.1

Príkaz žiť v manželstve: prostriedok na zvýšenie pôrodnosti

Lex Iulia de maritandis ordinibus prikázal Rimanom žiť v manželstve od dovŕšenia
dvadsiateho piateho roku života až do okamihu šesťdesiatich narodenín. Rimanky mali povinnosť byť
v manželstve od 20 - 50 roku. Zákon Papia Poppaea zasa stanovil, aby každá osoba žijúca
v manželstve mala určitý počet detí, spravidla rímski občania (ingenui) najmenej tri a prepustenci štyri
deti. Toto opatrenie reagovalo na klesajúcu pôrodnosť a krátkodobé trvanie manželstiev vo vtedajšej
spoločnosti.
Osobám, ktoré splnili tieto požiadavky, zákon priznával rôzne výhody, predovšetkým ius
trium (quattuor) liberorum. Muži a ženy s tromi deťmi (prepustenci so štyrmi) boli oslobodení od
povinnosti uzatvárať nové manželstvo v prípade rozvodu, či smrti druhého z manželov. Navyše ženy
s tromi deťmi sa pokladali za natoľko zrelé, že nemuseli mať poručníka. V klasickom rímskom práve
I. Stará mylne datuje vyhlásenie tohoto zákona do roku 9 pred naším letopočtom. In: STARÁ, I.:
Rodina a její význam v římském právu, s. 112.
24 TREGGIARI, S.: Roman Marriage: Iusti Coniuges From the Time of Cicero to the Time of Ulpian.
New York: Oxford University Press, 2002, s. 60.
25 GAIUS: Učebnice práva ve čtyřech knihách. Preložil Jaromír Kincl. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007, s.
81.
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sa „právo detí“ pokladalo za jediný spôsob, na základe ktorého sa ženy oslobodzovali spod povinnosti
mať poručníka, ktorý musel aspoň formálne schvaľovať jej právne úkony. Každá rímska žena bola
zviazaná týmito pravidlami, až na Vestine kňažky, ktoré mali byť oslobodené od poručníkov (Gai Inst
I. 145).
Osoby, ktoré mali v Ríme tri deti, v Itálii štyri a v provinciách päť detí, boli oprávnené
odmietnuť prevzatie poručníctva, alebo opatrovníctva. Tejto verejnej povinnosti sa mohli zbaviť z titulu
svojej mnohodetnosti. Do tohto počtu sa započítavali len živé deti, bez ohľadu na to, či boli pod
otcovskou mocou. (Inst. 1, 25,26 okrem toho aj D 27, 1, 2, 2). Z rovnakého dôvodu mohli byť
oslobodení spod povinnosti vykonávať funkciu sudcu v civilnom, alebo trestnom konaní.27
V kolegiátnom systéme magistrátov záviselo čestné prvenstvo jedného z nich od počtu detí.
Gellius vo svojich Atických nociach uvádza, že siedma kapitola Júliovho zákona zverovala čestné
predsedníctvo tomu z konzulov, ktorý mal viac detí ako jeho kolega. Ten mal právo ako prvý vstúpiť
do miestnosti a užívať symbol Fasces cum securibus.28
Ak mal prepustenec aspoň dve deti pod otcovskou mocou, boli jeho povinnosti voči patrónovi
oslabené. Za určitých podmienok mohol byť z dôvodu počtu detí celkom zbavení povinnosti pracovať
pre patróna (D 38, 1, 37, 1).
V prípade, ak sa osoba nemohla preukázať stanoveným počtom detí, bola povinná sa po
rozvode znovu vydať (oženiť) do 18 mesiacov od ukončenia prvého manželstva. Ovdovelá žena bola
tiež povinná podrobiť sa zákonným lehotám a vydať sa do dvoch rokov od smrti manžela, nie však
pred uplynutím tzv. smútočného roku (tempus lugendi), ktorý kvôli prípadnému tehotenstvu trval desať
mesiacov. Ak by porušila túto lehotu, postihla by ju infámia a nové manželstvo by bolo neplatné.29 Je
iróniou osudu, že sám Augustus túto lehotu nedodržal a v roku 38 p. n. l. sa oženil s tehotnou Liviou.30
Osoby, ktoré boli v rozpore s ustanoveniami tohto zákona slobodné (caelebs), boli stíhané
rozličnými majetkovými ujmami, najmä v dedičskom práve. To isté platilo pre bezdetné páry (orbus).
Stávali sa nespôsobilými na nadobúdanie pozostalosti z testamentu (incapaces) a to neženatí úplne
a bezdetní spolovice ich podielu (pozri Gai Inst. II, 111).31 To platilo aj pre odkazy. Táto časť
z pozostalosti sa ako caducum priznala iným dedičom (či odkazovníkom), ktorí mali aspoň jedno
dieťa, v opačnom prípade prepadla v prospech fiscu. Neženatí a bezdetní však mohli naďalej
nadobúdať fideikomisy. Júliov zákon ich z toho nevylučoval. Až v roku 74 n. l. sa na základe Sc.
Pegasianum tejto skupine odňalo aj toto oprávnenie, pričom fideikomis bol podriadený režimu dosiaľ
platnému pre pozostalosť a odkazy (Gai Inst. II. 286).32 Tieto sankcie čiastočne zrušil cisár Konštantín
I. pod vplyvom kresťanskej náuky o celibáte ako ideáli.
3.2

Čistota rímskej krvi ako cieľ zákazu manželského zväzku medzi určitými osobami

Zákon zakazoval senátorom úmyselne uzavrieť manželstvo s prepustenkyňami
a herečkami,33 ako aj so ženami, ktorej jeden z rodičov vykonával herecké remeslo. Rovnaké pravidlá
platili aj pre ich mužských a ženských potomkov do tretieho stupňa príbuznosti, teda vrátane
pravnukov a pravnučiek (D 23, 2, 44, pr.).34 Tento zákaz sa nevzťahoval na takú dcéru senátora, ktorá
sa stala herečkou, alebo prostitútkou, keďže tá svoju česť už stratila (D 23, 2, 47). Toto ustanovenie
bolo motivované snahou udržať kompaktnosť vyššej rímskej spoločnosti a taktiež dbalo na to, „aby si
rímsky národ zachoval čistú a krvou otrokov nepoškvrnenú rasu.“35

Iustiniani Institutiones. Preložil Peter Blaho a Michal Skřejpek, s. 83.
GARDNER, J.: Family and Familia in Roman Law and Life, s. 47.
28 GELLIUS, A.: Attic Nights. Vol. I. Harvard: Loeb Classical Library, 1927, s. 163 (II, 15, 4).
29 SOMMER, O.: Učebnice soukromého práva římského I., s. 168.
30 SUETONIUS, G. T.: Životopisy rímskych cisárov, s. 170. (V, 1).
31 GAIUS: Učebnice práva ve čtyřech knihách. Preložil Jaromír Kincl., s. 123.
32 GAIUS: Učebnice práva ve čtyřech knihách. Preložil Jaromír Kincl., s. 173.
33 Za herca sa považoval každý, kto vystúpil na javisko a predvádzal nejakú činnosť. Športovci
a technický personál divadla nebol stigmatizovaný infámiou. Bližšie pozri: LENHARTOVÁ, K.: Infames
v Corpus Iuris civilis – Digesta. In: Právo a hodnoty, s. 33-34.
34 Corpus Iuris Civilis. Digesta. Tomus I. Preložil P. Blaho a J. Vaňková, s. 512.
35 SUETONIUS, G. T.: Životopisy rímskych cisárov, s. 74 (II, 40).
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Hoc by bol prepustenec adrogovaný na slobode narodeným občanom, čím by nadobudol
v rámci jeho rodiny určité práva, to nemení nič na skutočnosti, že manželstvo so ženami senátorského
stavu je preňho naďalej vylúčené (D 23,2,32). Na tomto príklade možno demonštrovať pravý účel
ustanovení tohto zákona. Nezabraňovali spoločenskej ujme, resp. diskreditácii určitého senátora kvôli
tomu, že má v rodine prepustenca, ale ich hlavným cieľom bolo zachovanie čistej rímskej krvi
najlepších Rimanov, keďže senátori boli považovaní za optimus cuiquie. Prepustenkyňa sa však
predsa len mohla stať právoplatnou manželkou senátora v prípade, ak to povolil cisár (D. 23,2,31), čo
však bolo skôr výnimočné.
Všetkým slobodným mužom (ingenui) sa zakázalo uzavrieť manželstvo so ženami
postihnutými infámiou, najmä s prostitútkami, cudzoložnicami a kupliarkami. Z toho vyplýva, že muži
narodení na slobode boli oprávnení uzavrieť právoplatné manželstvo s prepustenkyňou. Tento zákon
teda zrušil všeobecný zákaz sobášov medzi ingenui a libertínmi, pričom túto relatívnu manželskú
prekážku ponechal len v prípade osôb zo senátorského stavu (D 23, 2, 23). Platila však zásada, že
slobodná žena nemohla uzavrieť manželstvo s prepustencom, ktorého prepustila na slobodu za týmto
účelom (matrimonii causa). Naopak muž toto právo mal (Gai Inst. I, 19).36
Zákon ponechával v platnosti aj také manželstvá, ktoré sa priečili jeho ustanoveniam. Za
nedodržanie zákazu ukladal majetkové tresty. To znamená, že deti pochádzajúce z tohto manželstva
sa napriek tomu pokladali za zákonné.37 Na tomto základe sa tento zákon kvalifikoval ako lex minus
quam perfecta, keďže s následkom porušenia zákona sa nespájala neplatnosť úkonu, ale iná
sankcia.38
Až neskôr, na základe Oratio Marci et Commodi sa zaviedla sankcia absolútnej neplatnosti
podobného manželského zväzku, čo sa prenieslo aj do Digest (hlavne D 23, 2, 42, 1: generálne
ustanovenie o tom, že manželstvo priečiace sa týmto zákazom bude neplatné; ďalej napr. D 23, 2,
16, pr.: vydajom senátorovej dcéry za prepustenca nevzniká platné manželstvo, D 23, 2, 34, 3: otcovo
vylúčenie zo senátu nekonvaliduje manželstvo medzi jeho dcérou a prepustencom).
Manželské zákony vyvolali mimoriadnu spoločenskú diskusiu, ba až napätie. Suetonius
dokonca uvádza, že na istých verejných hrách sa mali jazdci dožadovať úplného zrušenia týchto
zákonov, čo Augustus odmietol veľmi príznačným gestom. Dal si priviesť deti všeobecne obľúbeného
Germanica a „ukazoval ich jazdcom, pričom im posunkami a mimikou naznačoval, aby si vzali príklad
z tohto muža.“39 Žiaľ, Suetonius už nepíše, ako Rimania reagovali na demonštráciu tohto morálneho
posolstva. Isté je, že sa mimoriadne rozmohol jav obchádzania tohto zákona už za jeho vlády, na čo
sa princeps pokúsil reagovať určitými legislatívnymi opatreniami (podľa Suetonia skrátením doby
zásnub a obmedzením rozvodov).
ZÁVER
Lex Iulia et Papia Poppaea zrušil Justinián konštitúciou z roku 531, zahrnutou v C 6, 40, 2.40
Rozhorčuje sa nad nespravodlivosťou tejto zákonnej úpravy, podľa ktorej vdovy nemohli žialiť za
svojimi manželmi, ale museli sa znovu vydať za účelom plodenia detí. V duchu kresťanskej náuky si
predsa manželia sľubovali vernosť naveky. Preto pokladal za potrebné zrušiť zákon, ktorý navádzal
na krivoprísažníctvo a paradoxne uvoľňoval mravy. Justinián nepopieral legitimitu cieľu tohto zákona
- zvýšenie rímskej populácie - ale odporoval prostriedkom, ktoré zákon volil. Nemožno však opomenúť
ani to, že zákaz manželstiev senátorov s herečkami zrušil už Justinus I. na popud svojho synovca,
ktorý zahorel láskou k cirkusantke Theodore, ktorá sa neskôr stala cisárovnou. (C 5, 4, 23, 1).41
Augustove manželské normy boli zrušené ako pohanské a nezodpovedajúce požiadavkám
vtedajšej spoločnosti. Na životnosti tohto zákona možno pozorovať, ako veľmi súvisí právo s politikou.
4

BĚLOVSKÝ, P.: Propuštěnci a jejich milenky podle římského práva, s. 44-45.
VRANA, V.: Matrimonium v rímskom práve, s. 38.
38 TREGGIARI, S.: Roman Marriage: Iusti Coniuges From the Time of Cicero to the Time of Ulpian,
s. 63-64.
39 SUETONIUS, G. T.: Životopisy rímskych cisárov, s. 71. (II, 34). Vzhľadom k rokom narodenia
Germanicových detí sa táto udalosť mohla uskutočniť na sklonku Augustovej vlády, zrejme po
promulgácii Lex Papia Poppaea v roku 9 n. l.
40 Codex Iustinianus. Recensvit Paul Krűger. Berolini: Apud Weidmannos, 1877, s. 579.
41 Codex Iustinianus. Recensvit Paul Krűger, s. 411.
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V drvivej väčšine prípadov právne normy reagujú na konkrétnu spoločenskú situáciu a odzrkadľujú
politické ciele vládnucich skupín, či jednotlivcov, ako to bolo aj v tomto prípade.
Augustus presadzoval tieto zákony zo všetkých síl a urobil mnoho opatrení, aby boli uvedené
do života. Obe Iulie, dcéru i vnučku potrestal vyhnanstvom za cudzoložný spôsob života. Dokonca
zakázal uznať a živiť dieťa svojej vnučky Iulie, ktoré sa narodilo po jej odsúdení. 42 Taktiež neváhal
vyhostiť už vtedy slávneho básnika Ovídia, ktorý vo svojich Láskach (Amores) a Umení milovať (Ars
amatoria) priveľmi nabádal Rimanov k frivolnosti. Na základe Lex Iulia theatralis dovolil ženám
pozorovať gladiátorov len z najvyšších miest arény.43 Na druhej strane sa sám v mladosti často
dopúšťal cudzoložstva s vydatými ženami, hoci právnicky vzaté, pred účinnosťou týchto zákonov.44
Bola však jeho snaha úspešná? K tomu sa kriticky vyjadril Tacitus vo svojich Análoch: „Tým
však sobáše neboli častejšie, ani sa nevychovávalo viac detí, keďže bolo výhodnejšie nemať dedičov;
naproti tomu počet ohrozených sankciami zákona vzrastal, pretože podozrievania udavačov
rozvracali všetky rodiny, a ako pred tým neresti, tak teraz boli metlou zákony.“45 Podľa tohto historika
boli Augustove rodinné zákony neefektívne a vo svojej podstate úplne zlyhali pri dosahovaní svojho
cieľa. Naopak Suetonius ich nevnímal tak skepticky a skôr mal tendenciu chváliť Augusta za jeho
úsilie pozdvihnúť morálne vedomie Rimanov.
Každopádne, išlo o chúlostivú problematiku, ktorú Rimania chápali dosť kontroverzne už
v čase promulgácie týchto noriem. Či už bolo Augustovo rodinné zákonodarstvo tým správnym
politickým a právnym riešením, alebo nie, ostane jednou z najpozoruhodnejších súčastí právnych
dejín.
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LEGES AGRARIAE – POLITICKÉ A PRÁVNE ASPEKTY1
Jana Kováčiková
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Príspevok pojednáva o najvýznamnejších pozemkových reformách, ktoré boli prijaté
v období Rímskej republiky v súvislosti s riešením kolízie záujmov aristokratických rodín
a nemajetných občanov, známej ako boj patricijov a plebejcov o ager publicus. Autorka sa zameriava
na analýzu politických a právnych aspektov verejného a súkromného pozemkového vlastníctva v
predklasickom a klasickom období vývoja rímskeho právneho poriadku, a to prostredníctvom rozboru
nasledovných agrárnych zákonov: Lex Cassia, Leges Liciniae Sextiae, Leges Semproniae
a agrárneho zákona z roku 111 pred Kr.
Kľúčové slová: agrárne právo, lex agraria, Rímska republika, ager publicus, asignácia, okupácia,
právnické profesie, pozemok.
Abstract: Paper deals with the most important land reforms enacted in the period of Roman republic
within the interest collision ofaristocratic families and propertyless Roman citizens, known as
patricians and plebeians power struggle of ager publicus. Author focuses on the analysis of political
and legal aspects of private and public land ownership in preclassical and classical period of Roman
law, by the means of analyse of agrarian reforms as follows: Lex Cassia, Leges Liciniae Sextiae,
Leges Semproniae and agrarian law of 111 BC.
Key words: agrarian law, lex agraria, Roman republic, ager publicus, assignation, occupation, legal
professions, land.
ÚVOD
V kontexte rímskeho práva agrárneho (osobitne v období republiky) dominuje problematika
vlastníctva verejných pozemkov, ktoré pramene rímskeho práva označujú všeobecným ager publicus.
Z histórie vieme, že pôdny fond rímskeho štátu sa z pôvodnej, pomerene skromnej výmery rozrástol
vďaka vojnovým okupáciám2 do nevídaných rozmerov, v dôsledku čoho sa k nemu upínala pozornosť
prakticky všetkých vrstiev obyvateľstva.
Majetkový potenciál verejných pozemkov viedol k vytvoreniu dvoch záujmových prúdov, ktoré
si navzájom kontrovali: na jednej strane stáli nemajetní občania, ktorí videli vo verejných pozemkoch
fond, vhodný k rozdeleniu na väčšie množstvo menších výmer. Títo nemajetní plebejci chceli ager
pulicus využiť na vytvorenie množstva súkromných roľníckych usadlostí, ktoré by plnili funkciu
existenčných základní, a preto odporovali takým alternatívam využitia verejných pozemkov, ktoré by
boli s uvedeným cieľom nezlučiteľné. Na druhej strane však stála vládnuca trieda, ktorú reprezentovali
príslušníci patricijského stavu (neskôr patricijsko-plebejská nobilita), ktorých túžba po bohatstve
mohla byť uspokojená len takými formami správy štátneho pozemkového vlastníctva, ktoré im
zabezpečovali jeho ovládanie v omnoho väčšej výmere než na akú sa obmedzovali ambície a návrhy
nemajetných plebejcov. Z ich hľadiska boli preto všetky návrhy na rozdelenie verejných pozemkov
medzi nemajetných občanov neprijateľné a predstavovali útok na ich vlastné hmotné záujmy, voči
ktorému sa tvrdo stavali.
1

Tento príspevok je výstupom grantového projektu VEGA č. 1/0531/14.
Bližšie k nadobúdaniu vlastníctva prostredníctvom okupácie pozri: MLKVÝ, M. Vplyv rímskeho práva
na formovanie koncepcie okupácie v medzinárodnom práve. In: Letková, A., Lysý, M., Považan, M.
(eds.): Vojna a vojenstvo v práve. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta,
2016, s. 45-66.
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Tento zostručnený úvod naznačuje, že ager publicus sa stal predmetom ostrých triednych
bojov, ktoré boli v popredí spoločenského života v republikánskom období vývoja Rímskej ríše. K ich
vyriešeniu smerovali viaceré agrárne reformy, na ktoré sa v ďalšom texte zameriavame.3
2

AGER PUBLICUS A AGER PRIVATUS
Rímske agrárne právo bolo vybudované na zásade, že všetky pozemky, nachádzajúce sa na
rímskom území, boli majetkom štátu ako ager publicus, pričom tento stav trval až do okamihu, kým
neboli z tohto zväzku zákonom vylúčené4 a pridelené občanom ako dominum ex iure Quiritium.
V tejto súvislosti môžeme už v dobe kráľovstva, ale najmä počas republikánskeho obdobia
sledovať bezplatné prideľovanie častí verejných pozemkov rímskym občanom, a to na základe
inštitútu, ktorý poznáme pod názvom assignatio.5 Asignácie verejných pozemkov mali za následok,
že asignovaný pozemok prestal byť súčasťou agri publici a stal sa kviritským vlastníctvom jednotlivca.6
Predmetom asignácie boli iba pozemky, ktoré slúžili na poľnohospodárske účely.7
Nevyhnutnou náležitosťou každej asignácie bolo, aby časť agri publici, ktorá sa mala rozdeliť,
bola vymeraná podľa antických zememeračských zásad a presne ohraničená (ager limitatus).8 Každý
takýto asignovaný pozemok, ktorý bol zreteľne ohraničený od pozemkov s ním susediacich, bol
akousi obdobou nezávislého štátneho územia v malom: bol úplne nezávislý na susedných
pozemkoch, nepripúšťal vonkajšie obmedzenie alebo cudzí zásah, zahŕňal akýkoľvek prírastok

J. Vančura považuje za historicky prvý lex agraria zriadenie heredií prvým rímskym kráľom Romulom
(resp. jeho nástupcom Numom). Porovnaj: VANČURA, J. Agrární právo římské republiky. Praha:
Bursík a Kohout, 1908, s. 3-19. Bližšie k heredium pozri: DIÓSDI, G. Ownership in ancient and
preclassical Roman Law. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1970, s. 38-40.
4 Kráľovským rozhodnutím v období kráľovstva, v republikánskom období uznesením plebejského
snemu, neskôr plebiscitom. Porovnaj: VANČURA, J. Agrární právo římské republiky. Praha: Bursík
a Kohout, 1908, s. 18.
5 BARTOŠEK, M. Dějiny římského práva ve třech fázích jeho vývoje. Praha: Academia, 1995, s. 179180; STEPHENSON, A. Public lands and agrarian laws of the Roman republic. Baltimore: The Johns
Hopkins Press, 1891, s. 13-15.
6 Vykonanie asignácie patrilo do kompetencie osobitných magistrátov, viacčlenného collegia agris
dandis assignandis, ktorého právomoc bola presnejšie vymedzená agrárnym zákonom. Porovnaj:
VANČURA, J. Agrární právo římské republiky. Praha: Bursík a Kohout, 1908, s. 49.
7 CICERO, M. T. De lege agraria, 2, 6; HYGINUS, G. De limitibus constituents, 112 (24), 203 (16).
V tejto súvislosti vyvstáva otázka či mohli byť asignované i pozemky provinčné. Je zaujímavé, vyše
celého storočia od získania prvej provincie nebol realizovaný žiadny pokus, aby boli asignácie
a rozšírené zo solum Italicum aj na ager publicus v provinciách. A. Rudorff uvádza, že tento faktický
dlhoročný stav bol príčinou vzniku učenia, že iba solum Italicum je vhodné na účely asignácií, nakoľko
rímsky občan nemá byť nútený dostavovať sa na účely cenzu do Ríma až z provincií. Porovnaj:
RUDORFF, A. Das Ackergesetz des Spurius Thorius. Berlin, 1839, s. 107. V nadväznosti na to vznikla
náuka, že provinčné pozemky boli v tomto ohľade považované za menejcenné, a preto im bola
odopretá spôsobilosť byť predmetom kviritského vlastníctva. Táto teória o právnom rozdiele medzi
oboma druhmi pozemkov má zjavne charakter umelej konštrukcie nakoľko jej chýba vnútorné
odôvodnenie. Porovnaj: MOMMSEN, T. Römisches Staatsrecht. Band II. Leipzig: S. Hirzel, 1876, s.
754. Motívy pre vznik uvedenej teórie je možné hľadať v snahe vládnucich vrstiev aby rozsah asignácií
zostal čo možno najužší. Keďže vtedajšia rímska aristokracia a plutokracia nemohla úplne zabrániť
tlaku nemajetných, svoje záujmy si chránila aspoň prostredníctvom zachovania najväčšej časti agri
publici, ktorým boli provincie. Pri tvorivosti rímskej jurisprudencie nebolo ťažké oprieť tieto tendencie
o právnu formulku. Vhodne tomu poslúžila národná povaha starého ius civile, vďaka ktorej bolo
jednoduché preniesť známy rozdiel medzi právnym postavením občana rímskeho, Latína a peregrína
tiež na pozemky, a rozlišovať medzi agrum Romanum, Italicum a terram transmarinam, a odoprieť
tejto diferenciácii s povýšením rímskeho národného hľadiska právnu rovnocennosť. Bližšie pozri:
VANČURA, J. Agrární právo římské republiky. Praha: Bursík a Kohout, 1908, s. 54.
8 FRONTINUS, S. I. De agrorum qualitate, I a nasl.; HYGINUS, G. De limitibus constituents, 108.
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a nebol obmedzený časovo.9 Asignácia mala na rozdiel od ostatných spôsobov nadobudnutia práv
k ager publicus (napr. predajom kvestorským, datione in solutum) plné právne účinky, pričom
dispozičná sloboda asignatára bola až na niekoľko legislatívnych pokusov, o ktorých pojednávame
nižšie, úplne neobmedzená.
Práve táto okolnosť bola príčinou toho, že proti akýmkoľvek asignáciám namietali tie triedy
obyvateľstva, v ktorých záujme bolo, aby ager publicus zostal aspoň formálne zachovaný štátu –
v spravodlivých skromných asignáciách videli zmenšovanie vlastných materiálnych výhod,
vyplývajúcich z ich politickej moci. Príslušníkov vyšších tried, túžiacich po bohatstve, mohol uspokojiť
jedine taký spôsob nakladania s verejnými pozemkami, ktorý by im dal možnosť koristiť vo veľkom
rozsahu z lánov agri publici. Prostriedkom na dosiahnutie týchto snáh sa stal inštitút, nazývaný
occupatio, ktorý bol zavedený za účelom zužitkovania agri publici .10 Spočíval v tom, že so zvolením
magistrátu mohol jednotlivec zabrať výhradne pre seba istú časť pozemku, ktorú potom voľne užíval.11
Pomer, zakladajúci sa na okupácii mal len povahu faktickú, nakoľko okupant nenadobúdal
žiadne právo k pozemku, ktorý naďalej zostával súčasťou agri publici.12 Okupant sa opieral výlučne
o administratívne opatrenie - odvolateľnú koncesiu, ktorá mu zabezpečovala prekaristické užívanie
daného pozemku, ktorého trvanie záviselo na ľubovôli príslušného orgánu verejnej správy. Na rozdiel
od asignácie sa okupácia neobmedzovala iba na niekoľko málo jutier pôdy, ale jej predmetom boli
rozsiahle komplexy pozemkov.13
K nespokojnosti maloroľníkov prispeli i hmotné výhody, ktoré possessio agri occupatorii
poskytovala držiteľom okupovaných pozemkov; prednosťou v porovnaní so skutočným pozemkovým
vlastníctvom bolo, že possessores boli oslobodení od verených dávok, ktoré musel vlastník pozemku
odvádzať aerariu. V tomto smere sa teda i samotné kviritské vlastníctvom po materiálnej stránke javí
ako nevýhodnejšie, keďže ager privatus musel byť prihlásený ako res censui censendo a spolu
s ostatným kviristkým majetkom tvoril základ pre census, podľa ktorého bolo vymerané občianske
tributum. Naproti tomu agri occupatori neboli majetkom v zmysle ius civile a preto nemali na výmeru
tejto dávky vplyv. V tom spočívala všetka nespravodlivosť a všetka ťarcha, ktorá bola uvalená na
vlastníkov malých roľníckych statkov.14
3

LEGES AGRARIAE
Keďže ager publicus je vo svojej podstate vlastníctvom verejným, všetky opatrenia a
dispozície, ktoré sa ho týkali boli vyhradené do kompetencie zákonodarcu, pričom zákony s týmto

Medzi susednými pozemkami musel zostať voľný pás široký päť stop (confinium), ktorý bol
vyhradený na verejné užívanie a vylúčený z vydržania. Porovnaj: BARTOŠEK, M. Dějiny římského
práva ve třech fázích jeho vývoje. Praha: Academia, 1995, s. 180.
10 BARTOŠEK, M. Dějiny římského práva ve třech fázích jeho vývoje. Praha: Academia, 1995, s. 179;
STEPHENSON, A. Public lands and agrarian laws of the Roman republic. Baltimore: The Johns
Hopkins Press, 1891, s. 15-19.
11 Occupatio sa pôvodne vzťahovala predovšetkým na pozemky, ktoré neboli doposiľ obrábané
a ležali ladom, preto mali byť okupantovi ponechané na dlhšiu dobu ako náhrada za to, že ich na
svoje náklady spracoval na polia. To sa však nedalo uskutočniť bez značných investícií, čím sa
vysvetľuje to, že z tohto užívania verejných pozemkov boli fakticky vylúčení nemajetní občania. Bolo
zvykom, že ihneď po zabratí nepriateľského územia rímskym vojskom vojvodca verejnou vyhláškou
vyzval, aby sa prihlásil ktokoľvek by chcel časť týchto pozemkov okupovať, pričom následne sám
o týchto prihláškach rozhodol. Porovnaj: MOMMSEN, T. Römisches Staatsrecht. Band II. Leipzig: S.
Hirzel, 1876, s. 556, pozn. 1.
12 Tak v dielach rímskych spisovateľov (Livius, Cicero, Festus) ako aj v samotných agrárnych
zákonoch z republikánskeho obdobia sa na označenie tohto pomeru používa termín „possessio.“
Nejedná sa však o držbu v zmysle technickom, t.j. juristickú držba podľa klasických právnikov,
nakoľko sa nevzťahuje na predmet spôsobilý držby, ktorým nemohli byť verejné pozemky. Nie je
naplnená ani držobná vôľa, nakoľko animus domini je z povahy daného pomeru vylúčený. Daný výraz
sa teda používa v širšom slova zmysle, ako possessio naturalis. Bližšie pozri: BLAHO, P. Držba
v dejinách práva. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2015, s. 21 a nasl.
13 LIVIUS, T. Ab urbe condita, 6, 37.
14 VANČURA, J. Agrární právo římské republiky. Praha: Bursík a Kohout, 1908, s. 56.
9

514

obsahom možno súhrnne označiť ako leges agrariae.15 Poďme sa teraz bližšie pozrieť na politické
a právne aspekty najvýznamnejších agrárnych reforiem republikánskeho obdobia.
3.1

Lex Cassia
Výpočet agrárnych reforiem väčšej dôležitosti možno zahájiť Cassiovou agrárnou reformou z
roku 486 pred Kr.,16 o ktorej máme správy vďaka historikom Titovi Liviovi a Dionysiovi z Halikarnasu.17
Čo sa však týka obsahu tohto zákona, správy oboch historikov si odporujú: Livius uvádza, že so
zákona vyplývalo rozdelenie zabraného územia Hernikov medzi Rimanov a Latínov, pričom sa
k nemu mala pripočítať i časť pozemkov, okupovaných súkromnými osobami; Dionysius uvádza, že
celý ager publicus mal byť rozdelený medzi Rimanov, Latínova a Hernikov. 18 Viacerí právni historici
sa zhodujú, že uvedený rozpor v prameňoch má pôvod v snahe vyplniť medzeru o tejto významnej
historickej etape, pričom obaja spisovatelia pravdepodobne čerpali z nevierohodných prameňov,
pričom ich zhrnutie uvedeného agrárneho zákona predstavuje len motív, ktorým malo byť vysvetlené
Cassiovo odsúdenie.19
Celé nasledujúce obdobie bolo podľa správ vyššie uvedených historikov sprevádzané
množstvom návrhov agrárnych reforiem menšej dôležitosti, ktoré však stroskotali na odpore patricijov.
3.2

Leges Liciniae Sextiae
Zápasy o ager publicus zastavili na dlhšiu dobu až licinovsko-sextiovské zákony, známe ak
ako Liciniove rogácie z roku 367 pred Kr., ktoré boli výsledkom kompromisu, dosiahnutého po
dlhoročnom príkrom boji medzi plebejcami, zastúpenými tribúnmi Gaiom Liciniom Stolonom a Luciom
Sextiom, ktorí boli zároveň i navrhovateľmi tohto zákona, a stranou senátorskou, zastúpenou
diktátorom Marcom Furiom Camillom. Týmito rogáciami boli upravené najdôležitejšie otázky, ktoré
toho času zamestnávali rímsku obec,20 zákony okrem iného priniesli i úpravu agrárnych pomerov, pre
ktoré zostali základom až do doby neskorej republiky.21

Návrhy agrárnych zákonov zameraných na rozdelenie agri publici siahajú do dávnych dôb
a opakujú sa pri každej novej okupácii nepriateľského územia, vo všeobecnosti však boli tieto snahy
sprevádzané len skromnými úspechmi, ktoré zväčša stroskotali na odpore patricijov.
16 Nazvaná podľa konzula Cassia Viscellina.
17 Livius, T. Ab urbe condita, 2, 41, DIONYSIUS. Antiquitates Romanae, 5, 75.
18 CORNELL, T.J. The Begginings of Rome: Italy and Rome from the Bronze Age to the Punic Wars
(c. 1000-271 BC). London & New York: Routledge, 1995, s. 271.
19 CORNELL, T.J. The Begginings of Rome: Italy and Rome from the Bronze Age to the Punic Wars
(c. 1000-271 BC). London & New York: Routledge, 1995, s. 271; Porovnaj: VANČURA, J. Agrární
právo římské republiky. Praha: Bursík a Kohout, 1908, s. 55; STEPHENSON, A. Public lands and
agrarian laws of the Roman republic. Baltimore: The Johns Hopkins Press, 1891, s. 24-26.
20 V istom momente sa údajne schyľovalo k ďalšej secesii plebejcov (orovnaj: LIVIUS. Ab urbe
condita, 6,42,10). V tejto situácii prišiel diktátor M. Furius s kompromisným návrhom: plebejcom bolo
otvorené jedno konzulské miesto. Na oplátku bol zriadený prétorský úrad, ktorý bol prístupný len
patriciom (porovnaj: LIVIUS. Ab urbe condita, 6,42,11). Tiež bol zriadený nový úrad kurulského edila,
kde sa striedali patricijovia aj plebejci (porovnaj: LIVIUS. Ab urbe condita, 6,42,14 a 7,1,6). Bližšie
pozri: ŠURKALA, J. Predchodcovia a vývoj úradu prétora v Rímskej republike do roku 122 pred n. l.
In: BRTKO, R. a kol.: Notárstvo a iné právnické profesie v historickom vývoji. Praha: Leges, 2017 (v
tlači).
21 T. Livius na margo tejto reformy uvádza, že sa jedná o jeden z tých agrárnych zákonov, ktoré boli
zamerané nie proti súkromným pozemkovým právam, ale proti okupáciám štátnych pozemkov.
Porovnaj: LIVIUS. Ab urbe condita, 7, 5.
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Licinove rogácie zaviedli základné pravidlo o maximálnej výmere povolenej okupácie štátnych
pozemkov,22 ako aj obmedzenie pastvy na týchto pozemkoch. 23 Výkon zákona a vymáhanie pokút,
udelených za prekročenie maximálnej výmery pôdy, zabezpečovali kurulskí edilovia, ktorí spočiatku
svoje funkcie plnili a riadne ukladali pokuty za porušenie zákona, 24 keďže to však boli magistráti
spomedzi radov patricijov, takýchto zásahov bolo postupne stále menej.
Týmto agrárnym zákonom bola na dlhšiu dobu položená prekážka agrárnym zápasom medzi
patricijmi a plebejcami, ktorej sprievodným javom boli početné asignácie malých roľníckych statkov,
vďaka čomu počet majetných občanov stále stúpal. Naznačený priaznivý vývoj, ktorý tento predpis
nastolil, bol prerušený púnskymi vojnami, ktoré úplne rozvrátili zavedené agrárne pomery, založené
na princípe malých roľníckych statkov.25 Aj keď prvotné vojnové neúspechy Ríma spôsobili rímskemu
roľníckemu stavu nenahraditeľné škody, paradoxne až konečný úspech Ríma znamenal takmerný
zánik rímskeho maloroľníctva. Uvedené súvisí so zmenou hospodárskej situácie, ktorú sprevádzal
úpadok málo výnosného roľníctva, ktorému konkurovali vojnové kontribúcie v podobe hospodárskych
plodín rôzneho druhu. Malé a stredné hospodárstva, ktoré boli dovtedy hnacou silou hospodárskej
politiky Rímskej ríše nahrádzajú latifundiá, vlastníci ktorých prenechávali ich správu výhradne svojím
otrokom, ktorých lacná pracovná sila vytláčala slobodné roľníctvo z poľnohospodárskej činnosti.26
Agrárna reforma zavedená licinovsko-sextiovskými zákonmi síce nebola nikdy formálne derogovaná,
sledovala však podobný osud ako väčšina agrárnych zákonov, ktoré jej predchádzali – v praxi svoju
platnosť stratila.27
3.3

Lex Sempronia Tiberiana a Gaiana
Ďalší významnejší úspech plebejskej časti obyvateľstva v agrárnej oblasti zaznamenal tribún
Tiberius Sempronius Gracchus, ktorý inicioval prijatie prvého Lex Sempronia Agraria z r. 133 pred

Každému občanovi (bez ohľadu na jeho pôvod) bolo umožnené okupovať z verejných pozemkov
maximálne 500 jutier pôdy. Pre úplnosť však treba doplniť, že tento číselný údaj bol viacerými
historikmi spochybňovaný, nakoľko štátne územie Rímskej ríše v dobe prijatia uvedenej agrárnej
reformy nebolo ešte také rozsiahle, aby bolo možné realizovať okupácie v uvedenom, pomerne
značnom rozsahu. Na túto úvahu nadväzujú hypotézy niektorých historikov, že uvedená agrárna
reforma bola prijatá až v neskoršom období - zmieňuje sa o nej totiž Cato starší (234 – 149 pred Kr.)
v jednej zo svojich rečí. Na danú hypotézu ďalej nadväzuje argument, že historikovia Appián
a Ploutarchos spomínajú tento zákon v súvislosti s agrárnymi reformami bratov Gracchových,
konkrétne ako zákon doby nedávnej. Možno doplniť, že sa objavili i úvahy, ktoré existenciu Licinoivej
agrárnej reformy odmietajú úplne a považujú ju len za ozvenu patricijsko-plebejského boja
z posledného storočia Rímskej republiky, ktorá však nevychádza z reálneho základu, ale výhradne
zo snahy historikov o zaplnenie medzery, spočívajúcej v nedostatku prameňov z tohto historického
obdobia. Bližšie pozri: VANČURA, J. Agrární právo římské republiky. Praha: Bursík a Kohout, 1908,
s. 58.
23 Na štátnych pastvinách sa smelo pásť maximálne 100 ks veľkého dobytka a maximálne 500 ks
drobného dobytka, a to s cieľom zabrániť vykorisťovaniu štátnych pastvín vlastníkmi veľkých stád
(porovnaj: LIVIUS. Ab urbe condita,10, 47).
24 Správy rímskych historikov hovoria o tom, že kurulskí edilovia zakročili i proti samotnému Liciniovi
Stolonovi, jednému z navrhovateľov zákona, ktorému uvdelili pokutu vo výške 10 000 assov za to, že
v rozpore s vlastným zákonom emancipoval svojho syna len preto, aby sa spolu s ním zmocnil 1000
jutier štátnych pozemkov. Porovnaj: LIVIUS. Ab urbe condita, 7, 16; PLINIUS. Naturalis Historiae, 18,
4, 17.
25 Príčiny tohto rozvratu sú rôzne: dlhotrvajúce boje sa odohrávali prevažne na území Itálie –
spustošená bola prevažná časť roľníckych statkov, ktorých obrábatelia niesli celú ťarchu vojny,
pretože práve príslušníci drobného roľníckeho stavu tvorili jadro povinných k vojenskej službe. K tomu
pristupuje aj skutočnosť, že títo obyvatelia znášali takmer celé finančné bremeno vojny, na ktorú
museli podľa cenzu prispievať. Bližšie pozri napr.: ZAMAROVSKÝ, V. Dejiny písané Rímom.
Bratislava: Perfekt, 2012, s. 108-127.
26 Bližšie pozri napr.: ZAMAROVSKÝ, V. Dejiny písané Rímom. Bratislava: Perfekt, 2012, s. 108
a nasl.
27 APPIAN. Historia Romana, 1, 8.
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Kr.28 Svojim obsahom bol prvý Semproniov zákon zmiernením skorších zákonov Licinia Sextia,
z ktorých bolo prevzaté ustanovenie o maximálnej výmere pôdy, ktorú mohli jednotliví possessores
agri publici držať.29 Na rozdiel od Liciniových rogácií, ktoré ukladali iba peňažnú pokutu za prekročenie
zákonného zákazu, nariaďoval tento predpis, aby bol každému, kto maximálne výmery prekročí, daný
presah odňatý.30
Jadro zákona spočívalo v splnomocnení osobitnej agrárnej komisie (tresviri agris dandis
assignandis), volenej ľudom per tribus, aby zo statkov, ktoré boli vyššie uvedeným spôsobom odňaté,
boli zriadené malé roľnícke statky po 30 jutrách pôdy, ktoré boli následne asignované chudobným
občanom. V tomto ustanovení bol vyjadrený pravý účel prvého Lex Semproniae, ktorým sa podľa
zámeru T. Graccha malo dosiahnuť zvýšenie počtu stredných roľníckych usadlostí a odvrátiť tak
nebezpečenstvo sústavy latifundií, ktoré stále naberali na prevahe. 31 Tieto snahy však mohli byť
úspešné len vtedy ak by asignované statky zostali trvalo vlastníctvom chudobných, tvoriac dedičný
ale nescudziteľný celok. Uvedené sa malo zabezpečiť tak, že na pozemkové prídely asignované
jednotlivcom bol uvalený zákaz scudzenia.32
Intenciou uvedeného zákona bolo uviesť do života inštitút nescudziteľných a nezadlžiteľných
kmeňových roľníckych statkov strednej veľkosti.33 Ako to však v súvislosti s agrárnou rímskou
politikou bolo zvykom, nastolený priaznivý vývoj netrval dlho – nižšia trieda sa síce zmáhala, avšak
na úkor majetkových záujmov triedy vládnucej, čo viedlo k tomu, že čoskoro bola činnosť agrárnej
komisie uznesením senátu prenesená na konzula.34
Agrárna akcia bola znovu zahájená Gaiom Gracchom v roku 123 pred Kr., kedy bol prijatý
nový Lex Sempronia Agraria. Jeho obsahom bolo obnovenie prvého Semproniovho zákona, najmä
K prijatiu tohto zákona však nedošlo legálnou cestou: legislatíva iniciatíva T. Graccha narazila na
prirodzený odpor optimátov, ktorí na svoju stranu získali Marca Octavia, jedného z vtedajších tribúnov.
Ten potom intercedoval Gracchovu rogáciu, ktorej obsahom bola agrárna reforma. V nadväznosti na
uvedené sa Gracchus odhodlal k radikálnemu a bezprecedentnému kroku: nechal ľudové
zhromaždenie hlasovať o tom či môže tribún ľudu vetovať zákon, ktorý je v prospech ľudu. Väčšina
rozhodla, že nemôže, pričom Gracchus následne prehlásil Octavia za zosadeného z funkcie. Bližšie
pozri: PLUTARCHOS. Vitae parallelae. Tiberius Gracchus, 10, 1-7.
29 Bol však pripojený dodatok, že okrem toho si môže pater familias prenechať pre synov po 250
jutrách, nie však viac než 1000 jutier dohromady (vrátane jeho dielu). Bližšie pozri: STEPHENSON,
A. Public lands and agrarian laws of the Roman republic. Baltimore: The Johns Hopkins Press, 1891,
s. 69.
30 Týmto nariadením vteda nebolo nijak zasiahnuté do vlastníckeho práva, nakoľko uvedené sa
vzťahovalo len na ager occupatorius, ktorý mal povahu agri publici. Pre takto postihnutých držiteľov
verejných pozemkov však bolo toto opatrenie aj tak pomerne prísne, a to najmä v tých prípadoch,
v ktorých sa dotklo statkov, ktoré boli už od dávnych dôb v držbe konkrétnej rodiny, a boli pokladané
za bona paterna avitaque. Tieto dôsledky uvedeného zákona boli o to prísnejšie, že dovtedajším
držiteľom sa nepriznala ani náhrada nákladov na zhodnotenie týchto pozemkov. Bližšie pozri:
VANČURA, J. Agrární právo římské republiky. Praha: Bursík a Kohout, 1908, s. 66; LINTOTT, A.
Judicial reform and Land reform in the Roman republic. A new edition with translation and
commentary, od the laws from Urbino. Cambridge: Cambridge University Press, 1992, s. 44 a nasl.
31 STEPHENSON, A. Public lands and agrarian laws of the Roman republic. Baltimore: The Johns
Hopkins Press, 1891, s. 62 a nasl.
32 Obmedzenie dispozičnej slobody malo okrem iného za následok aj to, že roľnícke usadlosti nemohli
byť zaťažené záložným právom, lebo vtedy jediný možný spôsob zriadenia záložného práva
predpokladal formálny prevod vlastníctva mancipáciou alebo in iure cesiou.
33 Agrárna komisia, ktorá bola zvolená podľa tohto zákona, prikročila k vykonávaniu úloh, ktoré jej boli
zverené a pokračovala vo svojej činnosti, nedbajúc na prekážky, ktoré jej boli kladené zo strany
nobility. Jej pôsobenie preto nezostalo bez úspechov – výsledky tejto agrárnej akcie boli zrejmé už
pri najbližšom občianskom cenze v roku 125 pred Kr., ktorý vykazoval 394 000 majetných usadlých
občanov, teda o 75 000 viac než pri cenze spred 8 rokov. Bližšie pozri: VANČURA, J. Agrární právo
římské republiky. Praha: Bursík a Kohout, 1908, s. 67.
34 APPIAN. Historia Romana, 1, 18. Toto opatrenie však v skutočnosti malo rovnaký účinok ak keby
bola komisia rovno zrušená, nakoľko konzul sa venoval svojim vojenským povinnostiam a agrárne
úlohy zanedbával.
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znovuzriadenie agrárnej komisie, pričom zásada nescudziteľnosti asignovaných pozemkov zostala
zachovaná.35 Keďže Italské pozemky, ktoré boli possessorom odňaté už na asignácie nestačili,
pozornosť sa obrátila aj na provincie, pričom tento zákon určil niektoré zásady, podľa ktorých sa malo
postupovať.36
Vývoj agrárneho práva v nasledujúcom období bol sprevádzaný nespokojnosťou optimátov,
ktorí na dosiahnutie svojich cieľov využili prostriedky, ktoré sa osvedčili i v minulosti: tribún Marcus
Livius Drusus37 predložil návrh rogácií, ktorý sa stal medzi chudobnými plebejcami ešte populárnejší
ako agrárne reformy bratov Gracchovcov. Navrhol totiž zrušenie všetkých obmedzení, ktoré
Gracchovci uvalili na asignované časti agri publici, pričom uvedené sa realizovalo tromi agrárnymi
zákonmi, ktoré boli prijaté po smrti Gaia Graccha.38 Prvým plebisticom boli asignované pozemky
zbavené povinnosti platiť vectigal a bola znovuzavedená dispozičná sloboda.39 Týmto krokom bola
odstránená norma, ktorá mala z hľadiska agrárnej štátnej politiky najväčšiu dôležitosť – malý roľnícky
stav po opakovanom zavedení dispozičnej voľnosti postupne upadal, nakoľko zadarmo získanú pôdu
začali maloroľníci predávať veľkostatkárom.40
Čoskoro bola zastavená i činnosť agrárnej komisie a plebiscitom stanovené, že doterajší
possessores agri publici majú zostať v držbe ager occupatorius, za to však majú odvádzať ročný
poplatok, ktorý mal byť rozdelený medzi ľud ako náhrada za asignácie. Predpis, ktorý uvedené
stanovil je známy pod názvom Lex Thoria, a pojednáva o ňom Appián.41 I týmto opatrením bola
zvrátená ratio legis agrárnych reforiem bratov Gracchovcov – namiesto samostatných roľníckych
existencií bola ľudu ponúknutá nedôstojná peňažná almužna, čo svedčí o vysokom stupni úpadku
nižšieho plebejského občianstva, ktoré tomuto demoralizujúcemu opatreniu, ktorého hlavným cieľom
bolo zaistiť ukoristené veľkostatky rímskej nobilite, dalo prednosť pred čestne mienenými Leges
Semproniae.42
Lex agraria z roku 111 pred Kr.43
Prijatím Thoriovho zákona sa veľkostatkárom podarilo odvrátiť nebezpečenstvo, vyplývajúce
z agrárnych reforiem, napriek tomu však neboli zbavení neistoty, že podobné pokusy sa budú
v budúcnosti opakovať. Predísť tomu bolo možné jedine zákonom, ktorým sa dovtedajšia
prekaristická držba okupovaných pozemkov premenila na kviritské vlastníctvo.
Prijatie zákona, ktorý by sa obmedzoval výhradne na danú otázku bolo príliš drzé, preto bol
prijatý plán pristúpiť k úprave celého súhrnu pozemkových pomerov a do rámca nového obsiahleho
agrárneho zákona sa malo vsunúť ustanovenie, ktorým by právny pomer k okupovaným pozemkom
agri publici bol upravený spôsobom čo najvýhodnejším pre possessorov. Pre tento plán bol získaný
jeden z tribúnov neznámeho mena, na návrh ktorého došlo k plebiscitu, výsledkom ktorého bola
agrárna reforma z roku 111, ktorá predstavuje jeden z najobšírnejších zákonov doby republikánskej,
3.4

Okrem toho možno spomenúť, že týmto zákonom bol založený aj nový spôsob asignácií, tzv.
assignatio viasiis vicanis, ktoré predstavujú prideľovanie štátnych pozemkov, ležiacich popri verejných
cestách spolu s uložením povinnosti, že asignatár ma istú časť tejto cesty udržiavať v dobrom stave.
Porovnaj: APPIAN. Historia Romana, 1, 23.
36 STEPHENSON, A. Public lands and agrarian laws of the Roman republic. Baltimore: The Johns
Hopkins Press, 1891, s. 77-78; porovnaj: CICERO,M. T. De lege agrariae, 2, 29-32.
37 APPIAN. Historia Romana, 1, 23.
38 STEPHENSON, A. Public lands and agrarian laws of the Roman republic. Baltimore: The Johns
Hopkins Press, 1891, s. 79.
39 VANČURA, J. Agrární právo římské republiky. Praha: Bursík a Kohout, 1908, s. 69. Porovnaj:
STEPHENSON, A. Public lands and agrarian laws of the Roman republic. Baltimore: The Johns
Hopkins Press, 1891, s. 79-81.
40 To potvrdzuje aj Cicero, podľa ktorého na začiatku 2. st. pred Kr. predstavoval celkový stav
majetných občianskych rodín ani nie 2000. Porovnaj: CICERO. De officis, 2, 21.
41 APPIAN. Historia Romana, 2, 27
42 STEPHENSON, A. Public lands and agrarian laws of the Roman republic. Baltimore: The Johns
Hopkins Press, 1891, s. 87.
43 Pre text zákona a jeho anglický preklad s komentárom pozri: LINTOTT, A. Judicial reform and Land
reform in the Roman republic. A new edition with translation and commentary, od the laws from
Urbino. Cambridge: Cambridge University Press, 1992, s. 176 a nasl.
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upravujúci nielen ager publicus v Itálii ale aj v provinciách (úryvky sa dochovali ohľadom Afrických
pozemkov a kusé správy aj o území Korintskom).44
Východiskom novej agrárnej reformy sa stal stav z obdobia pred prijatím prvého Lex Sempronia
z roku 133, pričom účelom zákona bolo s konečnou platnosťou upraviť právne pomery agri publici
a stanoviť zásady jeho užívania:
- asignácie spred roku 133 sa zachovali v platnosti, zbavené boli všetkých obmedzení;45
vylúčené však boli pozemky, ktoré boli asignované po tom, ako boli odňaté držiteľom agri
occupatorii z dôvodu porušenia zákonného maxima.46
ostatné verejné pozemky, ktoré boli v roku 133 v držbe veľkostatkárov ako possessio
privata sa prehlásili za kviritské vlastníctvo, pokiaľ však nepresiahli zákonnú mieru. 47
Z premeny na skromné vlastníctvo boli vylúčené: ager publicus, ktorý z asignácií vyňal už Lex
Sempronia Tiberiana, a to najmä ager Campanus,48 pozemky v blízkosti ciest, ktoré boli asignované
s uložením povinnosti udržovať tieto v dobrom stave,49 pozemky, ktoré boli prenechané veriteľom ako
trientabula50 a verejné pastviny.51
Táto reforma sa zaraďuje medzi najdôležitejšie agrárne zákony, nakoľko znamená koniec
dovtedajšieho okupačného stavu v Itálii.52 Do budúcnosti bola navyše occupatio agri publici v Itálii
zakázaná pod hrozbou pokuty. Premenou daných držobných vzťahov na v súkromné dominium stratil
však štát najväčšiu časť svojho pozemkového majetku, lebo ustanovenie, že táto výhoda sa má týkať
iba statkov, ktoré nepresahovali výmeru 500-1000 jutier (alinea 2) malo len formálny význam.53
ZÁVER
Agrárnym zákonom z roku 111 bola v Itálii potvrdená sústava veľkostatkov – ide o posledný
agrárny zákon všeobecnej dôležitosti z obdobia republiky. V nasledujúcom období sa v agrárnom
zákonodarstve odrážajú dôsledky občianskych bojov: rôzne agrárne projekty a zákony sa striedajú
podľa toho, ktorá z politických síl je pri moci. Vždy sa však líšia od podstaty agrárnych zákonov
Gracchových, nakoľko ich cieľom už nie je povzbudiť a zachovať drobný roľnícky stav ale smerujú k
uspokojeniu potrieb vojska, ktorému bolo potrebné obstarať žold i zabezpečiť zaopatrenie vojakov
pre prípad ich invalidity a staroby, čo sa uskutočňovalo hlavne pozemkovými prídelmi a zakladaním
veteránskych kolónií.54
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IUS TRIUM LIBERORUM A JEHO PODOBY V PRAMEŇOCH
RÍMSKEHO PRÁVA1
Katarína Lenhartová
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Článok pojednáva o privilégiu vyplývajúcom z ius trium liberorum v rímskom práve. Pod
týmto pojmom môžeme sledovať rôzne privilégiá pre rodičov, majúcich viacero detí. Privilégiá sa týkali
tak mužov ako i žien.
Kľúčové slová: Ius, liberorum, ius trium liberorum, poručníctvo, výhoda, privilégium, rodičia, zákon.
Abstract: The Paper deals with ius trium liberorum in Roman law. It is a certain privileges for parents
of several children- for men and also for women.
Key words: Ius, liber, trium liberorum, tutela, mulier, benefit, parents, act.
ÚVOD
Ius liberorum, v literatúre označované i presnejšie ako ius trium liberorum, prekladané aj ako
„právo troch detí“, bolo privilégiom slúžiacim rímskym občanom, ktorí splodili, či porodili tri deti. Na
prepustených sa toto právo vzťahovalo až vtedy, keď porodili, resp. splodili štyri deti. Išlo o pomerne
direktívny príkaz pochádzajúci zo zákonov známych pod názvami Lex Iulia e Lex Papia Poppea,
pričom oba pochádzali z čias cisára Augusta a to konkrétne z roku 18 a 9 pred n. l.2. Úlohou týchto
zákonov bolo podporiť a pozdvihnúť populačnú krivku.
1

DÔVODY PRIJATIA IUS TRIUM LIBERORUM
Za vlády cisára Augusta boli vyššie spoločenské triedy (senátori, jazdci a pod.), ktoré tvorili
základ rímskeho štátu v početnej menšine. Tvorili síce základ štátnej a vojenskej správy, no populácia
jednotlivých tried bola do značnej miery ovplyvnená nedávnou občianskou vojnou a čo je
najdôležitejšie, najmä nízkou pôrodnosťou v rámci jednotlivých tried. Pokles pôrodnosti bol tak
dramatickým materiálnym prameňom práva, že cisár Augustus, v snahe zvýšiť a podporiť rozvoj
svojej ríše, do tejto dovtedy právom nepoškvrnenej časti rímskeho spoločenského života zasiahol.
Svoju ideu legislatívne podporil prijatím Lex Iulia et Papia Poppea. Účinnosťou tohto zákona bolo
docieliť zvýšenie uzatvárania manželských zväzkov a tým následne ruka v ruke zvýšiť pôrodnosť vo
vyšších spoločenských triedach. Augustus chcel tento výsledok docieliť formou pozitívnej motivácie
tých, ktorí podmienku stanovenú vo forme ius trium liberorum splnili.
2

„Rasistický“ podtext Augustových zákonov
Ak sa na cieľ tohto zákona pozrieme z pohľadu našej právnej úpravy a aktuálnej spoločenskej
situácie, jeho počínanie by v aktuálnom svete vyvolalo enormnú vlnu kritiky a odsúdenia. Rasistický
podtón, ktorý prvoplánovo nie je badať, sa v novodobom nazeraní na samotný cieľ zákona zdá byť
2.1

Tento príspevok je výstupom grantového projektu VEGA č. 1/1006/15 pod názvom „Koncept
prirodzeného práva a jeho princípov vo vývoji práva, so zameraním na procesnoprávne princípy a
procesnú spôsobilosť v rímskom a v kánonickom práve“.
2 K tomu pozri viac v: GREGOR, M.: Politické motívy rodinného zákonodarstva cisára Augusta.
Príspevok bol prezentovaný na konferencii Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2017 a bude
publikovaný v zborníku z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých
pracovníkov organizovanej Univerzitou Komenského v Bratislave, Právnickou fakultou, ktorá sa
uskutočnila v dňoch 30. 3. – 1. 4. 2017 v priestoroch ÚZ NR SR Častá-Papiernička pod záštitou
dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, doc. JUDr. Eduarda Burdu, PhD.
Bratislava: UK v Bratislave, Právnická fakulta, 2017- príspevok je v tlači.
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jasný. Je dôležité si uvedomiť, že počet obyvateľov v Ríme, ako celku, sa samozrejme neznižoval.
V skutočnosti vlastne mohol rásť a pravdepodobne aj rástol. Rast počtu obyvateľov bol z veľkej časti
zapríčinený obrovským prílevom otrokov z provincií, najmä z východnej Európy. Ius trium liberorum
preto vykazovalo značnú eugenickú povahu a výslovne viedlo k cielenému zvýšeniu špecifickej časti
populácie, ktorá sa v tom čase javila cisárovi, ako žiaduca.3 Nájdeme tvrdenia, že aspekt populačného
rastu na základe ius liberorum bolo sekundárnym zámerom4. Berger k tomu uvádza, že je dôležité
vnímať ius liberorum v rámci kontextu Lex Iulia et Papia Poppea, ktorý sa zaoberal otázkami
týkajúcimi sa rasovej čistoty v rámci žiadúcich spoločenských tried, ako vhodných vzájomných
manželských partnerov.5
3

IUS TRIUM LIBERORUM
Ius trium liberirum bolo privilégiom týkajúcim sa oboch pohlaví, no značnejším spôsobom,
v klasickom a poklasickom rímskom práve, ovplyvňovalo najmä právne postavenie žien.
Berger hovorí o ius liberorum nasledovné: „Otcovia síce mohli uplatniť výnimku (excusatio)
a vyhnúť sa tak verejným funkciám a poručníctvu, ku ktorému boli privolaní zo zákona (tutela
legitima). Najdôležitejšia aplikácia ius liberorum sa týkala žien. Slobodná (rozumej narodená na
slobode) žena s troma deťmi, na základe ius trium liberorum, a prepustená so štyrmi deťmi, na základe
ius trium vel quattuor liberorum, boli oslobodené od povinnosti poručníctva nad nimi (tutela
mulierum)...“6 Berger uvádza i ďalšiu dôležité vec a to že ius liberorum sa uplatnilo i v prípade, ak
dieťa nežilo v čase uplatnenia samotného privilégia u matky.7 Túto vedomosť musí čerpať
z Justiniánskych inštitúcií, kde sa uvádza: „Kto má totiž v Ríme tri žijúce deti, v Itálii štyri, v provincii
päť, môže, pravdepodobne ako aj v iných služobných povinnostiach, odmietnuť prevzatie poručníctva
alebo opatrovníctva...“8 Túto informáciu nachádzame samozrejme aj v Digestách a to konkrétne vo
viacerých častiach prvého titulu, 27. knihy. Rovnako túto informáciu nachádzame aj v Codex
Justinianus v časti 5.62 - 69.
Oveľa zložitejšie, ako píše Grubbs, sa však toto pravidlo uplatňovalo u prepustenkýň.
Nielenže museli porodiť štyri deti, namiesto troch, ako narodené na slobode. Všetky štyri deti museli
porodiť až po prepustení, čo samozrejme značne sťažovalo aplikáciu tohto privilégia, nakoľko
marginálna časť týchto žien už porodila svoje deti počas otrockého statusu. 9
Ius liberorum umožnilo dovtedy spoločensky znevýhodneným ženám, obmedzene
spôsobilým na právne úkony v dôsledku „nehodného“ pohlavia, aby viac muž nad nimi nemusel
vykonávať poručníctvo a udeľovať auctoritas tutoris.10 Ius liberorum umožnilo žene, ktorá viac
3

K tomu pozri: FIELD, J. A. Jr.: The Purpose of the Lex Iulia et Papia Poppaea. ss. 398-399.
FIELD, J. A. Jr.: The Purpose of the Lex Iulia et Papia Poppaea. s. 414.
5 BERGER, A: Encyclopedic Dictionary of Roman Law. s. 553-554.
6 Gai.Inst.1.145: „Itaque si quis filio filiaeque testamento tutorem dederit, et ambo ad pubertatem
pervenerint, filius quidem desinit habere tutorem, filia vero nihilo minus in tutela permanet: Tantum
enim ex lege Iulia et Papia Poppaea iure liberorum a tutela liberantur feminae. Loquimur autem
exceptis virginibus Vestalibus, quas etiam veteres in honorem sacerdotii liberas esse voluerunt:
Itaque etiam lege XII tabularum cautum est“. Gai.Inst.1.194: „Tutela autem liberantur ingenuae
quidem trium liberorum iure, libertinae vero quattuor, si in patroni liberorumve eius legitima tutela sint;
nam et ceterae, quae alterius generis tutores habent, velut Atilianos aut fiduciarios, trium liberorum
iure tutela liberantur.“
7 BERGER, A: Encyclopedic Dictionary of Roman Law. s 530.
8 Just.Inst. 1.25.0: „Excusantur autem tutores vel curatores variis ex causis: plerumque autem propter
liberos, sive in potestate sint sive emancipati. si enim tres liberos quis superstites Romae habeat vel
in Italia quattuor vel in provinciis quinque, a tutela vel cura possunt excusari exemplo ceterorum
munerum: nam et tutelam et curam placuit publicum munus esse. sed adoptivi liberi non prosunt, in
adoptionem autem dati naturali patri prosunt. item nepotes ex filio prosunt, ut in locum patris
succedant: ex filia non prosunt. filii autem superstites tantum ad tutelae vel curae muneris
excusationem prosunt: defuncti non prosunt. sed si in bello amissi sunt, quaesitum est, an prosint. et
constat, eos solos prodesse qui in acie amittuntur: hi enim, quia pro re publica ceciderunt, in
perpetuum per gloriam vivere intelleguntur.“
9 GRUBBS, J. E.: Women and the Law in the Roman Empire. s. 38.
10 YUE, E.: Mirror Reading and Guardians of Women in the Early Roman Empire. s. 683.
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nepodliehala moci patra familias ani svojho manžela, konať nezávisle a navyše získať právo na
dedičstvo, ktoré by inak pripadlo jej deťom. Právnym následkom, s ohľadom na univerzálnu sukcesiu,
bolo, že takáto žena na základe ius liberorum zdedila a vlastnila celý majetok svojho testátora po jeho
smrti.11 V dôsledku Lex Voconia, bola totiž obmedzená ako dedič z možnosti zdediť celý majetok, to
jesť významnú majetkovú hodnotu z dôvodu pohlavia a predpokladaného sklonu k márnotratnosti.
Lex Voconia, bol zákon prijatý v roku 169 n. l. na návrh Q. Voconia Saxa, plebejského tribúna. Gaius
ho spomína v súvislosti s fideikomisom a to v nasledovnom význame: „...žena, ktorá v dôsledku
Voconiovho zákona, nemôže byť ustanovená za dedičku testátora, majetok ktorého bol pri cenze
odhadnutý na sto tisíc, môže pozostalosť, pokiaľ jej bola odkázaná fideikomisom, predsa len
nadobudnúť.“12 Majetková hodnota sto tisíc bola pravdepodobne myslená v inej mene ako
v sestercioch, no vo vývoji za substituovala. Voconiov zákon teda určil maximálnu hodnotu, ale
následne bol na základe Lex Falcidia oklieštený na jednu štvrtinu pozostalosti, ktorá musela ostať
dedičom. Zvyšok mohol testátor odkazmi rozdeliť odkazmi.13 Rovnako bolo privilégium z ius
liberorum, týkajúce sa dedenia, rozšírené Tertuliánovým senátnym uznesením na to, že matka, ktorá
trúchlila nad stratou svojich detí (svojich zomrelých synov a dcér), mohla dediť ich pozostalosť ako
zákonná dedička.14 Senatusconsultum Tertullianum, prijaté za Hadriána, garantovalo totiž ženám
s ius liberorum dedičskú postupnosť po deťoch, ktoré umreli bez závetu.
Vráťme sa však k uplatneniu ius liberorum. Započítavanie detí pre jednotlivé pohlavia bolo
odlišné. Ako sme uviedli vyššie, nebolo rozhodujúce či deti boli žijúce alebo nie 15. Rozhodujúca bola
len legitimita detí a statusové vlasnosti matky. Žene (Rimanke) sa teda na základe domnienky
materstva započítavali všetky deti, ktoré porodila, aj tie narodené bez otca, mimomanželské. Mužovi
(výhradne Rimanovi) však len tie, ktorých otcovstvo mu slúžilo na základe domnienky otcovstva. 16 I
dieťa považované za portentum17, hoci jeho podoba nebolo považovaná za ľudskú, sa stále
započítavalo do počtu detí u matky.18

11

FIELD, J. A. Jr.: The Purpose of the Lex Iulia et Papia Poppaea. s. 408.
Gai.Inst. 2.274: „Item mulier, quae ab eo, qui centum milia aeris census est, per legem Voconiam
heres institui non potest, tamen fideicommisso relictam sibi hereditatem capere potest.“
13 Gai.Inst. 2.226: „Ideo postea lata est lex Voconia, qua cautum est, ne cui plus legatorum nomine
mortisue causa capere liceret, quam heredes caperent. ex qua lege plane quidem aliquid utique
heredes habere uidebantur; sed tamen fere uitium simile nascebatur. nam in multas legatariorum
personas distributo patrimonio poterat testator adeo heredi minimum relinquere, ut non expediret
heredi huius lucri gratia totius hereditatis onera sustinere“.; Gai.Inst. 2.227: „Lata est itaque lex
Falcidia, qua cautum est, ne plus ei legare liceat quam dodrantem: itaque necesse est, ut heres
quartam partem hereditatis habeat: et hoc nunc iure utimur.“
14 Just.Inst.3.3.1.: „Sed hae iuris angustiae postea emendatae sunt. et primus quidem divus Claudius
matri ad solatium liberorum amissorum legitimam eorum detulit hereditatem.“
15 Cod.Just.5.66.1: „Qui ad tutelam vel curam vocantur, romae quidem trium liberorum incolumium
numero, quorum etiam status non ambigitur, in italia vero quattuor, in provinciis autem quinque habent
excusationem“.; Cod.Just.5.66.2: „Neque filia amissa in numero prodest ad declinanda municipalia
munera neque nepotes numerantur, quorum pater superest, cum suo nomine patri prosunt.“
Cod.Just.8.58.1: „Nemo post haec a nobis ius liberorum petat, quod simul hac lege omnibus
concedimus.“ Cod.Just.8.58.2: „Illam iniuriam, quae contra matrem defuncti vel defunctae prateritis
fiebat temporibus, pro iustitiae ratione amputamus et legitima iura, quae ex tertulliano senatus
consulto ei praestantur, omnimodo eam habere sancimus, licet tres liberos ingenua vel libertina
quattuor minime pepererit.“
16 K tomu pozri: BERGER, A: Encyclopedic Dictionary of Roman Law. s. 714. Toto pravidlo stanovili
aj Sent.Pauli. 4.9.9.: „Ius liberorum mater habet, quae tres filios aut habet aut habuit aut neque habet
neque habuit. Habet, cui supersunt: habuit quae amisit: neque habet neque habuit, quae beneficio
principis ius liberorum consecuta est.“
17 Rozumej ako monštrum alebo monštruózna bytosť.
18 BERGER, A: Encyclopedic Dictionary of Roman Law. s. 636.
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TAM KDE JE ZÁKON, EXISTUJE AJ VÝNIMKA...
Potom, čo bolo ius trium liberirum prijaté, stalo sa cenným privilégiom, v niektorých prípadoch
i nesúvisiacim s počtom pôrodov. Tam, kde sa prijme zákon, ktorý sa nestretne s absolútnym
pochopením u všetkých, môžeme očakávať okrem vlny kritiky i špekulantov, ktorí si nájdu nezákonné
prostriedky ako zákon obísť, no získať na základe podvodu to, čo zákon sľubuje. Mnohí ľudia totiž
nechceli znášať záťaž plynúcu z určeného množstva detí, jednak finančnú a taktiež spoločenskú, no
bažili po právnych dôsledkoch, ktoré ius trium liberorum prinášalo. Kupovania detí (a následného
fingovania pôrodov u žiadúcej cielenej matky) za sľúbenú odmenu, napríklad vo výške
percentuálneho podielu z následného dedičstva však neviedli k „čistej spoločnosti“, akú zamýšľal
prijatím zákona Augustus. Vidina dôsledkov privilégia na jednej strane a lukratívnej odmeny na strane
druhej musela neodmysliteľne viesť k tomu, že takýmto podvodom bolo nutné zabrániť. Bolo teda
prijaté opatrenie, na základe ktorého ten, kto odhalil podvod získal odmenu. To však rozvírilo vlnu
vyzvedačstva a preto bola následne odmena znížená na štvrtinu. 19
Ius trium liberorum bolo udelené však i ľuďom, nie v súvislosti s počtom ich detí, ale za
odmenu od cisára. Často bolo udelené v súvislosti s dobrým skutkom, za vojenskú službu alebo na
osobný prospech.20 Nakoľko však išlo o privilégium, spoločensky segregujúce a obsahujúce veľké
množstvo podmienok a rozdielov v uplatňovaní, Justiniánsky kompilátori sa ho v čistom zmysle, ako
ius liberorum, rozhodli do kompilácie nezaradiť. Niektoré ustanovenia však použili, neboli však
nazvané ako ius liberorum, no išlo o automatické ústupky, ktoré vychádzali z jeho podstaty. Tými
rozumejme napríklad zrušenie inštitútu tutela mulierum a pod. v 5 storočí. Ius trium liberorum bolo
teda zrušené roku 534 n. l. Justiniánom.21
4

ZÁVER
Klasické rímske právo obsahuje v rôznych prameňoch privilégiá, ktoré sú nazývané ako ius
liberorum. I prameňmi, ktoré stáli pri zrode tohto práva, boli Lex Iulia a Lex Papia e Poppeia na
začiatku letopočtu. Následne bolo ius liberorum upravené a dopĺňané Voconiovým zákonom,
Falcidiovým zákonom a Tertuliánovým senátnym uznesením. Bol zrušený Justiniánskou konštitúciou
v 5. storočí n. l.. Súhrn ustanovení, ktoré obsahovalo, umožnilo ženám i mužom rôznych statusov
oslobodiť sa spod poručníctva a opatrovníctva, alebo oslobodiť sa z vykonávania týchto inštitútov nad
inými. Rovnako umožnilo ženám byť zahrnuté do dedičskej postupnosti po svojich zomrelých
príbuzných, s ktorou sa prirodzene nerátalo.
5
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THE ROLE OF TRIAL TESTIMONY BETWEEN LAW AND
POLITICS
Alessandra Silicani
University of Roma ‘Tor Vergata’ – Faculty of Law
Abstract: On the first century b.C., criminal courts were the ideal place for the dialectical struggle
between law and politics. Such influence was verified for a plurality of motives: 1) law concerning trial
procedure was tiny and focused on individual issues, without an exhaustive treatment; 2) judges were
free to appraise the results of evidences; 3) evidence activity was not subject interesting for prudent,
because was held of competence of rhetoric. These factors determined the importance of testimony,
in order to legitimize the political struggle among the factions.
Key words: trial testimony, roman law.
1.

PREMISE.
The complexity of the relationship between law and politics is a constant of the Roman
experience, but it assumes particular relief in trial circle. On one side the sources attest, since the XII
Tables, the importance and the attention for the regulation of the procedures, on the other, it can be
noticed that their formulation leaves ample spaces not controled, subjects to manifold interpretations,
often used by the different political factions in struggle for the primacy in the civitas.The
superimposition between juridical element and the political1 one is particularly evident in the structure
of the trial testimony2. Such influence was verified for a plurality of motives: a) the dispositions
concerning the trial were directed to discipline the sequence of the acts before the emanation of the
sentence and their conditions of validity, with the corresponding forecast of sanctions for the
pathological hypotheses; b) such norms nevertheless didn't discipline in exhaustive way every single
aspect, especially those submitted to the prudent appreciation of the magistrate or the judge; c) the
activity related to taking evidence was not of competence of the prudentes, because the assistance

The relevance of trials as place of struggle among the different factions is noticed by F. CASSOLA, I
gruppi politici romani nel III secolo a.C., Trieste, 1962, passim; F. SERRAO, Classi, partiti, leggi nella
Repubblica romana, Pisa, 1996, passim. There are numerous examples of use of trials for political
purposes: in 314 b.C. the political struggle involved two members of rich plebs that had reached the
consulship, Gaio Menio e Publilio Filone (cf. F. DE MARTINO, Storia della costituzione romana, Napoli,
1972, 450; C. VENTURINI, Rec. a L. FASCIONE, Crimen e quaestio ambitus nell’età repubblicana, in
IURA, 35, 1984, s.120 ff.); and also the trials in which the were involved as defendants members of
Scipio’s family (cf. C. PASCAL, I processi degli Scipioni, in Fatti e leggende di Roma antica, Firenze,
1903, s. 83 ff.; G. BLOCH, Observations sur le procès des Sciopions, in Rev. des études anciennes,
8, 1906, s. 93 ff.; P. FRACCARO, I processi degli Scipioni, in Studi st. ant. class,, 4, 1911, s. 217 ff.; G.
BANDELLI, I processi degli Scipioni: le fonti, in Index, 3, 1976, 304 ff.; ID., Il processo dell’Asiatico, in
Index, 5, 1978, s. 93 ff.; also the remarkable political content of trials de repetundis (cf. C. VENTURINI,
Studi sul crimen repetundarum, Milano, 1979, passim; ID., Processo penale e società politica nella
Roma repubblicana, Pisa, 1996, passim) of II and I century b.C.. During the last century of the republic
the majority of the hinged penal trials were characteristics from a strong political character (cf. J.
CLASSEN, Recht-Rhetorik-Politik. Untersuchungen zu Ciceros rehtorischer Strategie, Darmstadt,
1985, passim).
2 For a more detailed discussion of testimony, cf. H. LEVY-BRUHL, Les témoins de la litis contestatio,
in Annales de la Faculté de droit de Istanbul, 3, 1955, s. 7 ff.; G. BROGGINI, La prova nel processo
romano arcaico, in Coniectanea. Studi di diritto romano [=Ius, 11, 1960, s. 376 ff.], Milano, 1966, s.
133 ff.; A. BISCARDI, Testes estote. Contribution a l’étude du témoignage en droit romain, in RHD, 49,
1971, s. 403 ff.; U. VINCENTI, Duo genera sunt testium. Contributo allo studio della prova testimoniale
nel processo romano, Padova, 1989, passim; C. GUERIN, La voix de la vérité. Témoin et témoignage
dans les tribunaux romains du Ier siècle avant J.-C., Paris, 2015, passim.
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during the trial was reserved to the rhetorics. Therefore the treatment of the evidence reentered
among the matters developed by the rhetoric, not from iurisprudentia.
There are different typologies of sources concerning testimony: they can allow to distinguish
the element of legislative origin from those susceptible of ends manipulation political. In such sense
is necessary therefore a separate treatment of the texts on the grounds of their qualification: in first
place the legal sources, subsequently those of rhetorical origin.
2.

LEGAL SOURCES.
A review of the rules concerning testimony cannot leave out consideration from the
prescriptions contained in XII Tables, the most ancient legal text that is known. There are three norms
about witness and testimony, two in the formulation of the ‘origianal’ text – rectius, one of the
formulation that the legislative text assumed – while the third is inferred by the indirect quotation that
Gellio inserts in Noctes Atticae 20.1.53.
Tab. 2.33 established the penalty of obvagulatio whenever testimonium defuerit, i.e. when the
witness had not appeared in trial or in case, despite his appearance, he had not deposed. This
behaviour was punishable only if the deposition was a due act, because based on the request of one
of the party, accepted by the witness, or because the binding nature of testimony roses as automatic
effect in virtue of an office previously assumed. Obvagulatio was a form of aggression, distinguished
by a considerable social value, since the injured person could approach outside the home of the
witness tertiis diebus, to shout contesting the missed deposition in a trial. The content of the complaint
is unknown4, while his function is known. Obvagulatio was directed to isolate the guilty from the
community, given his behaviour against the demands of certainty of a small group, since he, despite
the regular summons, at first had produced the trust of the party and then frustrated her expectation.
Tab. 8.225 attributed the qualification inprobus intestabilisque to the witness that, despite he
had assisted to an actus libralis and it was aware of the possibility to have involved in a procedure in
case of confrontation of the happened facts, had not subsequently deposed in the hinged trial. Such
expression refers to the impossibility for the future to give testimony, prohibition that could be also
connected to the incapability to make will and to be able to invoke witnesses. I consider that these
norms have belonged to the punishments ab origine envisaged to protect fides, then without a
change6 of kinds of penalties, i.e. obvagulatio and intestabilitas. The character of compromised of XII
Tab. 2.3: CUI TESTIMONIUM DEFUERIT, IS TERTIIS DIEBUS OB PORTUM OBVAGULATUM ITO.
The text of Tab. II, 3 is mentioned, even slightly different, in Fest., de verb. sign., 233 M = 262 L e
375 M = 514 L. Fest., de verb. sign., s.v. Portum (262 L.): Portum in XII. pro domo positum omnes
fere consentiunt: “cui testimonium defuerit, his ♱ tertiis diebus ob portum obvagulatum ito”. Fest., de
verb. sign., s.v. Vagulatio (514 L.): Vagulatio in L. XII. significat quaestio cum convicio. “Cui
testimonium defuerit, is tertiis diebus ob portum obvagulatum ito”.
4 Some scholars think that the complaint consisted in exorcisms against the unjustified absent witness
(cf. A. BURDESE, Manuale di diritto pubblico romano³, Torino, 1987, s. 241; U. VINCENTI, Duo genera
sunt testium, cit., s. 25; M. SALAZAR REVUELTA, Antecedentes jurídicos de la prueba testifical en el
derecho romano, cit., s. 124), others (cf. J.A. ARIAS BONET, Prueba testifical y “obvagulatio” en el
antiguo derecho romano, in Studi De Francisci, I, Milano, 1956, s. 299; G. MACCORMACK, Witnesses
in Law of Twelve Tables, in BIDR, 76, 1973, s. 238; O. BEHRENDS, Der Zwölftafelnprozess. Zur
Geschichte der römischen Obligationenrechts, Göttingen, 1974, s. 96) have excluded the
subsistence of magic profiles of the act, giving priority to the dimension of infamia facti and the
possible effects on the legal capacity of the guilty.
5 Tab. 8.22: QUI SE SIERIT TESTARIER LIBRIPENSVE FUERIT; NI TESTIMONIUM [FATIATUR,]
INPROBUS INTESTABILISQUE ESTO.
6 Contra U. VINCENTI, Duo genera sunt testium, cit., s. 23-25; M. SALAZAR REVUELTA, Antecedentes
jurídicos de la prueba testifical en el derecho romano, in IURA, 49, 2011, s. 130. Vd. anche D. DE
LAPUERTA, La llamada pena de “intestabilitas”: la inhabilitación para testificar y para aportar testigos,
in La prueba y medios de prueba: de Roma al derecho moderno, cit., 378, believes that the penalty
was applied only to actus librales; in the same sense P. DOMINGUEZ TRISTAN, Algunas consideraciones
sobre la noción de intestabilis, in La prueba y medios de prueba: de Roma al derecho moderno.
Actas del VI Congreso Iberoamericano y III Confreso Internacional de Derecho Romano, Madrid,
2000, s. 220.
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Tables shows that what contained in the harvest derives from a suit accord among the parts, while
the matters on which was not reached an agreement had not regulated. If the interests protected by
actus librales were the most relevant for the economic life of the group, they had to be provided of
formalism since the beginning, determining special terms of validity in comparison with other acts.
Tab. 8.237 punished falsum testimonium with precipitation from the rock of Tarpea. A number
of theories have been put forward to try to understand the conduct punished by the norm: the opinion
prevailling8 believes that the sanctioned behavior was lie in trial, but someone limits9 punishment to
civil trial, others to criminal ones, others consider that could be applied only to the lying slaves. The
majority of scholars explained that the method of execution reveals a strong presence of the religious
element of the penalty, in line with the sacred character of the deposition, through the oath10, to which
was obliged the witness before the testimony. It strengthened the credibility of what the witness would
be affirmed then, with the purpose to create the presupposition of the persecution in case of false
declarations. Such remark nevertheless implicates an overlap among the punishment of twelve
Tables and the more ancient one, sacratio, that is described by a fragment of Granio Flacco11 as
punishment for perjury. The juridical annulment of the guilty involved usually his death, given the
recognition, from the authority, of the legitimacy of his murder, but there was no reference to the
formalities of the legitimated action. It would be therefore only a partial coincidence: the more ancient
left to the group the suppression of the guilty, the second one attributed the competence of the
repression to civitas and and it put him to death with specific formality. Probably in the fifth century
b.C. false testimony already represented a lesion of a particularly remarkable public interest, so much
to be legitimated a forecast government about it, that attributed public character to the interest
protected by incriminations. On the grounds of this regulation, the dispositions of following period
disciplined more detailed aspects about witness and testimony.

Tab. 8.23 [=Gell., Noct. Att., 15,13,11]: si non illa etiam ex XII tab. de testimoniis falsis poena
abolevisset et si nunc quoque ut antea qui falsum testimonium dixisse convictus esset, e saxo Tarpeio
deiceretur.
8 Vd. M. SALAZAR REVUELTA, Antecedentes jurídicos de la prueba testifical en el Derecho romano, cit.,
139, who refers to the opinion of U. VINCENTI, “Falsum testimonium dicere” (XII Tab 8,23) e il processo
di Marco Volscio Pittore (Liv. 3,29,6), in A. BURDESE (a cura di), Idee vecchie e nuove sul diritto
riminale romano, Padova, 1988, 33 nt. 48; ID., Duo genera sunt testium, cit., 27 nt. 41. Nevertheless,
he thinks that falsum testimonium dicere could be brought back both to the false judicial testimony,
and to the perjury out of court, because of the use of sacramentum, with which the were invoked
gods to guarantee of the declaration.
9 Cf. M. SCARLATA FAZIO, s.v. falsità e falso, in ED, 16, Milano, 1967, s. 504 ff.; G. G. ARCHI, Problemi
in tema di falso nel diritto romano, in Scritti di diritto romano, III, Milano, 1981, s. 1583 ff. [= Studi
delle scienze giuridiche e sociali, Univ. di Pavia, 91, 1941, 4 ff.] Contra A. GUARINO, Diritto privato
romano, Napoli, 2001, s. 226; ID., Il dubbio contenuto pubblicistico delle XII Tavole, in Labeo, 34,
1988, s. 334, who believes that the punishment could be applied only to false testimony given in
criminal trials. Thinks to an application limited to forsworn slaves G. MACCORMACK, Witnesses in the
Law of the Twelve Tables, cit., s. 242 ff.
10 Cf. A. CALORE, “Per Iovem lapidem”. Alle origini del giuramento. Sulla presenza del “sacro”
nell’esperienza giuridica romana, Milano, 2000, s. 69 ff.
11 Gran. Flacc. (?) indig. fr. 8 (HUSCHKE, 109): Flaccus (ms. Elaus) scribit, Numam Pompilium, cum
sacra Romanis conderet, voto impetrasse, ut omnes dii falsum iuramentum vindicarent. Cf. R. FIORI,
Homo sacer. Dinamica politico-costituzionale di una sanzione giuridico-religiosa, Napoli, 1996, s. 209
ff.
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The lex Tabulae Bembinae12, concerning quaestio de repetundis, regulated at ll. 32-3513 the
maximum number of witnesses, forty-eight, that could be summoned as a witness by the prosecutor,
and also it instituted the prohibition to summon relatives (also in-law) of the defendant or his clientes.
Such requirement, applicable only in case of witness for the prosecution, accepted an exception,
because it allowed to summoned as a witness just one witness among those incompatible. The range
of powers given to the prosecutor during evidence-gathering made up for the political control, even
though often dressed with juridical form, of the magistrate of the provincia in which involved the
investigation. He could oppose to the attaintment of the authorized activities in Rome, given that the
defendant in a repetundarum trial could not be treated as any reus. As former magistrate, the
defendant could validate his relationship of friendship that tied the members of the factions of nobilitas
and so lead the successor in the government of provincia or at least someone of his dependant to
cannot comply to the preator’s iussum with the due diligence. The defendant could also avail himself
of the bond of subjection and threat that subdued subjects to the magistrate, also because of the
possible retaliations that the informers could suffer.
The regulation of taking of evidence contains the list of powers given to the praetor towards
the witnesses: the magistrate guided the examination procedure, since he ordered the witnesses to
give testimony, inflicted fines against the ones who, even if aware of the duty of subpoena consequent
to the summon made by the delator, had not complied without grounds pointed out by the lex for the
exemption from the function. He also procedeed swiftly compiendo all necessary acts for the
About the text, v. TH. MOMMSEN, Gesammelte Schriften, I, Berlin, 1905, 20 ff.; ID., Gesammelte
Schriften, III, Berlin, 1907, 350 nt. 26; ID., Staatsrecht, 3 ed., III, 1, Leipzig, 1887, 641 ff.; C.T. ZUMPT,
De legibus iudiciisque repetundarum in republica romana commentationes duae lectae in consessibus
Academiae Litt. Reg. Berolinensis a Car. Timoth. Zumptio auctore, Berolini, 1845, 20 ff.; A.F. RUDORFF,
Ad legem Aciliam de pecuniis repetundis, latam anno ab urbe condita 631 vel 632. Commentatio lecta
in consessu Academiae Regiae Berolinensis die 1. Mensis Iulii anni 1861 ab A.F. Rudorffio auctore,
in Abhandlungen der philosophisch-historischen Klasse der Königl. Akademie der Wissenschaften,
Berolini, 1862, 421 ff.; A.W. ZUMPT, Das Criminalrecht der römischen Republik, II, 1, Berlin, 18651868, 100 ff.; J. CARCOPINO, Autour des Gracques, cit., Paris, 1928 [=2 ed., Paris, 1967, 230 ss.], 222
ff.; LEVI, La costituzione romana dai Gracchi a Cesare, Firenze, 1928, 124 ff.; ID., A proposito della
‘lex repetundarum’ delle tavole del Bembo, in Rivista di Filologia ed istruzione classica, 7 NS, 1929,
383 ff. V. also G. TIBILETTI, Le leggi ‘de iudiciis repetundarum’ fino alla guerra sociale, in Athenaeum,
31 NS, 1953, 7 ff.; P. FRACCARO, Sulle “leges iudiciariae” romane, in Opuscula, II, Pavia, 1956-1957,
255 ff.; R. BARTOCCINI, Frammento di legge romana rinvenuta a Taranto, in Epigraphica, 9, 1947, 3 ff.;
E. SCHÖNBAUER, Das Gesetze-Fragment aus Tarent in neuer Schau, in Iura, 7, 1956, 92 ff.; F.
SERRAO, Appunti sui patroni e sulla legittimazione attiva all’accusa nei processi repetundarum, in Studi
in onore di Pietro De Francisci, II, Milano, 1954, 495 ff.; ID., Patrono e cliente da Romolo alle XII
Tavole, in Studi in onore di A. Biscardi, VI, Milano, 1987, 309 ff.; C. VENTURINI, Studi sul crimen
repetundarum nell’età repubblicana, Milano, 1979, 48 ff.; H.B. MATTINGLY, The two repubblican laws
of the Tabula Bembina, in JRS, 59, 1969, 129 ff.; ID., The extortion law of the Tabula Bembina, in JRS,
60, 1970, 154 ff. Contra, NICOLET, Les lois judiciaires et les tribunaux de concussion. Travaux récents
et directions de recherches, in ANRW, I.2, Berlin-New York, 1975, 201 ff.; A.N. SHERWIN WHITE, The
date of the lex repetundarum and its consequences, in JRS, 62, 1972, 83 ff.
13 32 … Testibus ut denuntietur. Pr(aetor) ioudiciumque postquam] audierit, quod eius rei quaerundai
censeant refere, et c[ausam probauerit, quibus is quei petet denuntiauerit, eos homines d(um) t(axat)
IIL testimonium deice]re iubeto et quom ea res agetur quam in rem quisque testis er[it, in eam rem
facito eis] omnes adsient testimo[niumque deicant, dum nei quem testimonium deicere iubeat, quei…
33 .. quoiaue in fide is unde petetur siet, maioresue in maior]um eius fide fuerint, queiue in fide eius
siet, maioresu[e in maiorum eius fide fuerint, queiue eius, quoius ex h.l. nomen delatum erit, c]ausam
deicet dum taxat unum, queiue eius parentisue eius [leiberata]ue siet.
De inro[ganda multa….
34 …. De testibus tabulisque custodiendis. Is quei petet, sei quos ad testimonium deicendum euocari]t
secumue duxerit dumtaxat homines IIL earum re[rum causa, de quibus id ioudicim fiet ……..e]a, quai
ita conquaesiuerit et sei qua tabulas libros leiterasue pop[licas preiuatasue produ]cere proferrequ[e
uolet ..35 ..]iue de ea re uolet apud pr(aetorem), is praetor ei moram ne fa[cito,
quominus……..]at.Praetor utei interroget. Pr(aetorem) quei ex h.l. q[uaeret….
12

529

conservation of documentary evidences and for gathering of other ones. Probably – even if nowadays
this deduction is based on the systematical ccoherence of the capters of the lex – the magistrate
procedeed with the witness examination, but this text makes hard to understand if the power of
preator is given towards all persons who can give a declaration, witness or defendant, or if this powers
had some limits. Scholars14 had researched the origin and the charater of the prescriptions about the
testimony contained in this epigraph: their minuteness seems to speak mostly in favour of the
assimiliation of solutions born by trial practise, rather than in favour of an innovation introducted ex
novo. The hypothesis around their origin from trial activity is also strengthened by the fragmentary
character of the regulation, accordingly to the wide margin of free prudent appreciation given to the
magistrate holder of the trial. This freedom was also given to the jury, limited only by the existance of
others practises concerning the acts before the sentence.
The lex Tabula Bantina15, whilst being mutilated in the part where probably was listed the guilty
of the crime – that is unknown – and described the conduct penalized, contains something about
testimony capacity in the penalties prescriptions. The guilty, apart from losing the right to be a senator
and to vote in a iudicio poplico, cannot give testimony, excepted a magistratual intervention that
authorizes the deposition or the subpoena, in case of compulsory testimony. The contrast between
testumonium deferri and testumonium denontiari shows that already was clear the differences among
the two types of testimony, based on the different rule of summon as witness (if done by the
magistrate or authorized by him but realized by the private prosecutor), and on the effects given to
her. The guilty is therefore banned from giving testimony, because only the authorization of the
proceeding magistrate permittes the deposition. In case of voluntary testimony he grants the act
publice, giving full evidence rating to his words, like any other declaration in trial, without assuming
any negative value on ground of the previous sentence of the witness. In the second rule, the
authorization of the summon created the duty to appearance in court and to give testimony, exceeding
all decreed by the previous sentence.
Nevertheless, it must realized that nowadays cannot be found in the leges any definition of
testimony, neither limits about her content, nor a complete regulation of giving deposition. These
absences reveal that lex merely gave general rules concerning the acts before the examination and
the ones about crimes in testimony, while the formalities of examination, the duties of the witness and
the methods of rating the declaration were ascribed to the trial practise and therefore to the free
summing-up of the judge.
3

RHETORICAL SOURCES: TREATIES AND TRIAL SPEECHES.
Rhetorical texts consider two profiles of testimony: the objective dimension of evidence, hence
his definition, and also the subjective one, i.e. the relatioship between features of the witness and the
content of the testimony.
The most ancient definition of testimony is contained in the fourth book of Rhetorica ad
Herennium16. Witness is a person who must say to the judge all he knows, because he has seen
something about the trial or because he has heard something about it (testimony de relato). The
deposition should be limited to what perceived by the witness, without he supplies any juridical
U. VINCENTI, Duo genera sunt testium, cit., s. 43 ff.; C. VENTURINI, Processo penale e società politica
nella Roma repubblicana, cit., s. 134-135.
15 …..neque prouinciam………….
2 in senatu seive in poplico ioudicio ne sententiam rogato
tabellamue nei dato …….. neiue is testumonium
deicito, neiue quis mag(istratus) testumonium poplice ei
4 deferri nieue denontiari sinito. Neiue ioudicem eum neiue ioudicem eum neiue arbitrum neive
recuperatorem dato. Neiue is in poplico luuci
5 praetextam neiue soleas habeto, neiue quis mag(istratus) ibei praetextam soleasue habere eum
sinito. Mag(istratus) queiquomque comitia conciliumue habebit, eum sufragium ferre
6 nei sinito, neiue eum censor in senatum legito neiue in senatu relinquito.
16 Accusatoris officium est inferre crimina; defensoris diluere et propulsare; testis dicere quae sciat
aut audierit; quaesitoris est unum quemque horum in officio suo continere. Quare, L. Crassi, si testem,
praeterquam quod sciat aut audierit, argumentari et coniectura prosequi patieris, ius accusatoris cum
iure testimonii commiscebis, testis inprobi cupidatem confirmabis, reo duplicem defensionem parabis.
14
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interpretation of what declared, because it was duty of the defensor. Witness duty is hence different
from the defensor’s and the judge’s one: only the clear separation of roles can allow a correct trial
conduct. The etymology itself of the word testis supports the hypothesis of separation among the
position of the witness and the other trial parties. The majorty opition17 believes that the word is a
calque derived from oscan18, through the passage *tristis>*terstis, and recognized in it the root tres,
from which would be derived also tertius. According to this opinion, the word would described the
witness as ‘who is a third person19’.
The subjective profile of the evidence is recalled by the reference to inprobitas in Rhet. ad
Her. 4.47, where is pointed out the relevance of the morality and the social features of witness to allow
the judge to value the reliability of the witness and hence the believableness of his declaration.
Witness has to give garanzia to be neutral towards the facts in trial, i.e. to have no socio-economic
reason to lie20. The importance of witness features affected the possibility to interpret the ratings of
depositions, especially for political grounds, since they had the tendence to represent the values of
ruling class.
The ambivalence of these categories is shown in the handling of testimony contained in
Topica21. Cicero, after having given the definition of evidence as the external instrument (i.e. it exist
out of thought and reasoning of the trial parties and their defensors), attesting the truth of something
So R. VON PLANTA, Grammatik der oskisch-umbrischen Dialekte, II. Formenlehre, Syntax,
Sammlung der Inschriften und Glossen, Anhang, Glossar, Strassburg, 1897 (ristampa Berlin - New
York 1973), s. 621 nt. 1; K. BRUNGMANN, Kurze vergleichende Grammatik der indogermanischen
Sprachen, Strassburg, 1904, s. 120 (§ 180, 1), s. 370 (§ 447, 3); F. SKUTSCH, Zur lateinische
Grammatik, 4. Testis ‘Zeuge’, in W. KROLL (a cura di), Kleine Schriften, Leipzig-Berlin, 1914, s. 84 ff.;
F. STOLZ - J.H. SCHMALZ, Lateinische Grammatik, Laut- und Formenlehre Syntax und Stilistik,
München, 1928, s. 119 (§ 102, a), s.163 (§ 145, d); G. DEVOTO, L’etrusco come intermediario di parole
greche, in Scritti minori, II, Firenze, 1967, s. 121; R. COLEMAN, Italic, in AA. VV., Indo-European
Numerals, Berlin-New York, 1992, s. 424.
18 Scholars had pointed out the analogy between the forming procedure of the word testamentum,
derived from testis, and the one that created from the oscan *tristis the word tristaamentud. Cf. C.G.
BRUNS, Die sieben Zeugen des römischen Rechts, cit., s. 120 nt. 5; K. BRUGMANN, Kurze
Vergleichende Grammatik, Strassburg, 1904, s. 128 (§ 192, 1 b); E. GOLDMANN, Das Alter des
römischen Testaments, in ZSS, 51, 1931, s. 227 nt. 2.
19 In this sense H. LEVY-BRUHL, Le témoignage instrumentaire, Paris, 1910, s. 6; M. KASER, s.v.
Testimonium, in PWRE, col. 1021; U. COLI, Il testamento nella Legge delle XII Tavole, in Iura, 7, 1956,
s. 44 nt. 72; A. BISCARDI, Lezioni sul processo romano antico e classico, Torino, 1968, s. 104; B.
ALBANESE, Il processo privato romano delle legis actiones, Palermo, 1987, 135 nt. 468; L. LOSCHIAVO,
Figure di testimoni e modelli processuali tra antichità e primo medioevo, Milano, 2004, 11. Contra G.
REDARD, Latin testis «témoin = troisième»?, in Recerches de Linguistique. Hommages à Maurice
Leroy, Bruxelles, 1980, 163-171, who doubts of etymological relationship among testis and tertius: he
believes that the word means «assistant», «by-stander», «qui assiste à quelque chose», «qui assiste
quelqu’un». Similar J.T. KATZ, Testimonia Ritus italici: male Genitalia, solemn Declarations, and a new
Latin sound Law, in Classical Philology, 98, 1998, s. 184 ff. About the different meaning of superstes
and testis cf. É . BENVENISTE, Le vocabulaire des institutions indo-européennes, II, Paris, 1969, 276277: Superstes significa «qui se tient (stat) sur (super) la chose même, qui y assiste; qui est présent».
Testis «est celui qui as- siste en “tiers”... à une affaire où deux personnages sont intéressés».
20 V. Rhet. ad Her. 2.7.11: […] Item plus oportere signis et argumentiis credi quam testibus, haec enum
eo modo esponi quo modo re sint gesta, testes corrumpi posse vel pretio vel gratia vel metu vel
simulate.
21 V. Cic., Top., 19.73: Testimonium autem nunc dicimus omne quod ab aliqua re externa sumitur ad
faciendam fidem. Persona autem non qualiscumque est testimoni pondus habet; ad fidem enim
faciendam auctoritas quaeritur; sed auctoritatem aut natura aut tempus offert. Naturae auctoritas in
virtute inest maxima; in tempore autem multa sunt quad afferant auctoritatem: ingenium, opes, aetas,
fortuna, ars, usus, necessitas, concursio etiam non numquam rerum fortuitarum. Nam et ingeniosos
et opulentos et aetatis spatio probatos dignos quibus credatur putant; non reste fortasse, sed vulgi
opinio mutatie vix potest ad eamque omnia dirigunt et qui iudicant et qui existimant. Qui enim rebus
his quas dixi excellunt, ipsa virtute videntur excellere.
17
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– valid definition for each kind of evidence artificiales – focused his attention on the features essential
for a reliable witness. The author remarks that these rating represent a mere probability of
believableness, but nevertheless express an rooted idea in the society, shared by the opinio vulgi,
hence also by those who that must give a sentence. He created some form of hierarchy between the
kinds of testimony: the highest value should take the depositions supplied with auctoritas, typical of
human actions. The believableness of testimony is derived also from other elements united by tempus
relevance, as circumstances independent from from the simple explication of the personality of the
declarant. Such elements can be found in witness behaviour in life, in his wealths, from his work, from
the habits, as well as from the favorable or adverse circumstances happened during his life. Among
the prima facie ratings he mentioned also all the conditions of physical or psychological necessity:
they help give meaning to actions in trial verification, as the suffering endured, the pain, the violence,
and also and also conditions of diminution of the ability of self-determination and self-control as the
infancy, the madness, the sleep and the drunkenness.
In De Partitione Oratoriae22 Cicero shows difficulties concerning the use of testimony in trials:
witnesses themselves can be ambiguous, since they give declarations likely of different
interpretations, and also they usually do not speak about the happened events, rather they tell thier
interpretation of facts, preventing the judge to know the real happening; furthermore, the effectiveness
of their depositions is subject to the belonging of moral qualities that resist also in comparison with
the witnesses of the other party. For these reasons Cicero suggests, when the witness is favourable,
start commending in general the function of witnesses, since he can state the guilty of the event. After
that it is necessary to remark to jury the witness features, not to divert the attention from the content
of deposition, but to facilitate its acceptance: a declaration often can be considered false by the jury,
but if it proves that comes from a viro bono et firmo, to undermine the believableness would be
necessary a vitio iudicis.
The Cicero’s speeches shows a framework slightly different than leges and rhetorical
treaties. Regarding it has to be stressed that the text of speeches is not the exact copy of the really
spoken one in court, but it is of the author’s recast, in order to show the artistic nature of the work. It
chaged often struck factual references to the trial and to the conduct of the acts, hence might lead to
forcings in the description of the juridical/procedural elements. An example of missed match between
procedural practise and theoretical development is contained in Pro Quintio: in this speech is named
testimonium the examination of the party who started the trial. Hence, he was devoid of the neutrality
condition, request to appreciate its truthfulness. That feature seems essential according to Rhet. ad
Her. 4.47 and to the regulation of false testimony. Nevertheless, Cicero does not dispute the
qualification of testimonium of the trial party’s deposition, indeed, he applies to such declaration the
same method used to rebut the witness for the prosecution, stressing the incongruencies of
declarations and showing elements that affect in general the believableness.
The only text that refers to an examination conduct is the speech In Vatinium, in which is
contained the part of the question asked by the defendant’s defensor to the witness for the
prosecution. The disproportion of the kinds of questions – in according to the bipartition of the
fundamental elements of testimony – denotes the purpose pursued by defensor: any dispute about
contradiction of declarations prevously given in court occupy only the last part of the speech and they
are included just for completeness, while the rebuttal of the believableness of declaration was
submitted mainly to the scrunity of witness personal profile, of his life ante acta and of his economical
and political fortunes. In this case Cicero decided to take the reliability out the witness telling the
judges Vatinium’s worst exercise of magistrates, as well as the manipulation of a criminal trial to per
prosecute the ruling people of the civitas. In this way Cicero devalues Vatinium’s testimony: such a

Cic., part. orat., 49: Nam et de toto genere testium quam id sit infirmum saepe dicendum est, et
argumenta rerum esse propria, testimonia voluntatum, utendumque est exemplis quibus testibus
creditum non sit; et de singulis testibus, si natura vani, si leves, si cum ignominia, si spe, si metu, si
iracundia, si misericordia impulsi, si praemio, si gratia adducti; comparandique superiore cum
auctoritate testium quibus tamen creditum non sit. V. also ibidem, 2.6: C.F. Testimoniorum quae sunt
genera? C.P. Divinum et humanum: divinum, ut oracula, ut auspicia, ut vaticinationes, ut responsa
sacerdotum, haruspicum, coniectorum, humanum, quod spectatur ex auctoritate et ex voluntate et ex
oratione aut libera aut expressa: in quo insunt scripta, pacta, promissa, iurata, quaesita.
22
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despicable character, guilty of different crimes, would not surely given a believable deposition,
because he had already shown his content for public care.
4.

CONCLUSIONS.
In conclusion, after the exam of different kind of sources about testimony (leges, rhetorical
treaties and the trial speeches), it can be affirmed that testimony was a kind of evidence provided by
leges, through the punishment of the pathological hypothesis of declaration, and also through fixing
limits to the witnesses list. The wide spaces without regulation were filled up by rhetorical practise,
whose command and use involved the membership of a faction fighting for the political power, since
that subject was taught only the people who had higher education and could travel to Greece to
improving this knowledge. It can be considered that valuation’s ratings concerning the reliability of the
witness and the believableness of declaration were modeled on the interpretation of socio-economic
values, as given by ruling classes. The overlap between juridical data and the rhetorical one was
functional to the politicization of trials: when it stopped, after the trasformation of the republican
constitution in the Empire, therefore the development of juridical rhetorics got exausted. These
changes determinated the exclusive competence of iurisprudentia in procedural matter, including
evidence.
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PRÉTORI AKO POLITICI A PRÁVNICI V RÍMSKEJ
REPUBLIKE
Ján Šurkala
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Prétori boli ako volení magistráti nepochybne vrcholovými politikmi Rímskej republiky. Na
strane druhej ale mali aj významné kompetencie v oblasti normotvorby (ius edicendi) a
právnoaplikačnej činnosti (v štádiu in iure). Tieto dve funkcie prétorov sa navzájom ovplyvňovali a
niekedy prichádzali do konfliktov. V článku sa sústredíme na pomenovanie niektorých
reprezentatívnych príkladov týchto konfliktov a ponúkneme čitateľovi sumarizujúci pohľad na riešenú
problematiku.
Kľúčové slová: prétor, tvorba práva, aplikácia práva, výkon súdnej moci, imperium, iurisdictio, voľby,
politika.
Abstract: Praetors were elected magistrates who undisputable belonged to the upper political class
of the Roman Republic. On the other hand, they were also responsible for norm-creation (ius edicendi)
and application of law within the first stage of the formulary proceeding (in iure). These two functions
of the office were mutually interrelated and sometimes conflicted with each other. We aim to focus on
descriptions of certain representative examples of such conflicting situations and propose a general
summary on the topic.
Key words: praetors, creation of law, application of law, judicial activity, imperium, iuristictio,
elections, politics.
ÚVOD
Reflektujúc tému tejto sekcie sme sa rozhodli bližšie preskúmať politické a právne aspekty
druhej najvýznamnejšej magistratúry obdobia rímskej republiky – pretúry. V romanistických kruhoch
je totiž notoricky známe, že prétor bol hlavným tvorcom tzv. prétorského práva (ius praetorium) –
ktorým podporoval, dopĺňal a korigoval nepružné ius civile.1 (Cudzineckému) prétorovi je rovnako
pripisovaná zásluha za vyvinutie práva medzi národmi (ius gentium).2 Rovnako sa uznáva aj
prominentná rola prétora v prvom štádiu civilného sporového konania (in iure), či už išlo o proces
legisakčný alebo formulový.
V tomto kontexte sú prétorové politické úlohy akoby v úzadí a na túto magistratúru sa hľadí
ako na rýdzo právnu. Pri skúmaní širšieho spoločenského, sociálneho a politického kontextu rímskej
republiky je však už pri povrchnom štúdiu zrejmé, že prétor zastával aj niektoré významné politické
úlohy.
V tomto príspevku sa krátkosti pokúsime bližšie priblížiť okolnosti vzniku prétorskej
magistratúry (ako aj jej postupného početného rozširovania). Následne v tretej kapitole sumárne
opíšeme kompetencie prétora ako „vykonávateľa práva“ a normotvorcu na jednej strane a významnú
politickú figúru na strane druhej. V štvrtej kapitole sa budeme venovať možným konfliktným situáciám
medzi týmito dvoma odlišnými sférami prétorovej činnosti, pričom budeme hľadať aj prípadné
1

Porovnaj napr.: Pap. D 1,1,7,1: „Ius praetorium est, quod praetores introduxerunt adiuvandi vel
supplendi vel corrigendi iuris civilis gratia propter utilitatem publicam. quod et honorarium dicitur ad
honorem praetorum sic nominatum.“ To isté pretlmočil aj Marciánus trochu poetickým spôsobom:
„Nam et ipsum ius honorarium viva vox est iuris civilis.“ (porovnaj: Marci. D 1,1,8)
2 Porovnaj: Pomp. D. 1,2,2,28: „Post aliquot deinde annos non sufficiente eo praetore, quod multa
turba etiam peregrinorum in civitatem veniret, creatus est et alius praetor, qui peregrinus appellatus
est ab eo, quod plerumque inter peregrinos ius dicebat.“
1
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synergické efekty. Napokon sa v závere pokúsime zodpovedať otázku, či bol prétor viac politikom ako
právnikom.
ÚRAD PRÉTORA A OKOLNOSTI JEHO VZNIKU
Úrad prétora bol zriadený v roku 376 pred n. l., kedy boli prijaté tzv. licíniovsko-sextiovské
zákony (leges Liciniae Sextiae).3 Tie vyriešili dlhotrvajúci spor medzi patricijmi a plebejcami o moc
v štáte a prístup v najvyšším štátnym úradom. Ich pozadie je však dnes dosť otázne, nakoľko nie je
jasné, ktoré dôvody viedli k ich prijatiu. Z daného obdobia totiž nemáme žiadne pramene – najstaršie
záznamy o tejto udalosti sa zachovali až s odstupom niekoľkých storočí – preto ich obsah môže byť
skreslený dohadmi a anachronizmami.
Momentálne existujú tri alternatívne teórie vzniku úradu prétora, ktoré sa navzájom môžu, ale
nemusia vylučovať.
Prvá z teórií, ktorá je snáď najlepšie podopretá naračnými historickými prameňmi hovorí
o politickom kompromise medzi patricijmi a plebejcami, v rámci ktorého bol plebejcom sprístupnený
úrad jedného z konzulov, za čo získali monopol na novozriadenú magistratúru prétora – menšieho
kolegu konzulov (collega minor).4
V tejto verzii je teda prétorský úrad výsledkom politického vývoja na konci rannej republiky,
ktorá bola do značnej miery poznačená tenziou medzi dvoma triedami rímskych občanov. Plebejci
uspeli v svojej dlhodobej snahe dostať sa k najvyššej magistratúre v štáte. Patríciovia síce prišli o časť
svojej moci – túto stratu si ale vykompenzovali tým, že bol zriadený úrad prétora, ktorý mohli
obsadzovať len oni.5 De Martino navyše poukazuje na skutočnosť, že prétorová kompetencia v oblasti
civilného práva a patricijský monopol na jej obsadzovanie znamenali, že patríciovia začali mať väčší
vplyv na podobu praktického aplikovania ius civile chrániac si tak svoje záujmy najmä ekonomického
charakteru.6
Druhá teória sa opiera hlavne o právne pramene, ktoré sa dajú zhrnúť do notoricky známeho
fragmentu Pompionia, ktorý sa nám zachoval v Justiniánskych Digestách:
2

„…cumque consules avocarentur bellis finitimis neque esset qui in civitate ius reddere posset,
factum est, ut praetor quoque crearetur, qui urbanus appellatus est, quod in urbe ius redderet.“7
Podľa tejto teórie bol teda úrad prétora zriadený v dôsledku častej absencie konzulov v meste
Rím, kedy nemal kto riešiť civilné spory. Nový úradník mal toto vákuum vyplniť a starať sa o civilné
právo.
K primárnym prameňom pozri: FLASCH, D., LAHR, S. Die Gesetze der frühen römischen Republik:
Text und Kommentar. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1994, s. 280-297.
4 Porovnaj: LIVIUS. Ab urbe condita, 6,42,11
5 Porovnaj: LIVIUS. Ab urbe condita, 7,17,9 s 10,37,10. Proti existencii monopolu patriciov na prístup
k pretúre argumentoval Mommsen, keď spochybnil hodnovernosť Líviovho vysvetlenia (porovnaj:
MOMMSEN, T. Römisches Staatsrecht. 3. Aufl. Vol II. Leipzig: Hirzel, 1887, s. 204). Či to bolo
s patricijským monopolom tak či onak, prvým nám znám plebejským prétorom bol Q. Publilius Philo,
ktorý bol zvolený v roku 336 pred n. l. (porovnaj: LIVIUS. Ab urbe condita, 8,15,9.) – a to faktickým
uznaním jeho schopnosti zastávať túto funkciu, nakoľko išlo o bývalého konzula aj diktátora.
6 Porovnaj: MARTINO, F. DE. Storia della Costituzione Romana. Ed. 2, Vol. I, Napoli: Jovene, 1972,
s. 429. Podobne argumentuje aj Lübtow (porovnaj: LÜBTOW, U. VON. Das Römische Volk. Sein
Staat und sein Recht. Frankfurt a. Main: Klostermann, 1955, s. 230-231). Tento argument stojí ale na
predpoklade, že po zriadení prétorského úradu existovala nejaká právna prekážka, ktorá by bránila
konzulom plniť kompetencie v oblasti civilného práva. O existencii tejto prekážky bol presvedčený
Mommsen (porovnaj: MOMMSEN, T. Römisches Staatsrecht. Vol II., s. 101, 207-208, 219). My sa
však skôr prikláňame k názoru Leifera a Bennana a považujeme existenciu takejto prekážky za
nepravdepodobnú, pretože impérium (či už konzulské alebo prétorské) bolo jednotné a univerzálne
(porovnaj: BRENNAN, T. C. The Praetorship in the Roman Republic. Oxford: Oxford University Press,
2000, s. 61-62-63; LEIFER, F. Die Einheit des Gewalt Gedankens im römischen Staatsrecht: Ein
Beitrag zur Geschichte des öffentlichen Rechts. München, 1914, s. 206-224)..
7 Porovnaj: Pomp. D 1,2,2,27. Podobne je tento motív zachytený aj u Lívia (porovnaj: LIVIUS. Ab urbe
condita, 6,42,11).
3

535

Z historického hľadiska je však málo pravdepodobné, že by táto funkcia prétora mala byť
dominantná už v 4. stor. pred. n. l.8 Ak došlo k profilácii prétora ako úradníka s impériom, ktorý má vo
svojom portfóliu kompetencií najmä normotvornú a právnoaplikačnú činnosť v oblasti civilného práva,
potom k tomu došlo vo faktickej rovine – a konzuli teda mohli kedykoľvek do tejto prétorovej
kompetencie zasiahnuť a z titulu svojho „vyššieho impéria“ prétorové akty zvrátiť. Nakoľko k tomu
dochádzalo len veľmi zriedka – hlavne ak išlo o očividné zneužitie funkcie prétora na osobné záujmy
– tak prétor mal značný vplyv na túto oblasť. Dokonca až taký významný, že v neskoršom období sa
stal výhradným vykonávateľom týchto kompetencii, z čoho si neskorší historici a právnici – z ktorých
diel dnes čerpáme – odvodili, že úrad prétora musel byť zriadený práve z dôvodu nutnosti posilnenia
výkonu práva v meste počas častej neprítomnosti konzulov.
Tretia teória spája vznik tejto magistratúry s vojenskou nevyhnutnosťou, resp. potrebu
existencie tretieho úradníka s impériom, ktorý by bol spôsobilý na riadne velenie vojsku s vlastnou
auspíciou. Vierohodnosti tejto teórie nasvedčujú aj pomerne frekventované zmienky v prameňoch
tom, že prétor velil vojsku v prvých rokoch po vzniku úradu.9 To súviselo so značnými vojenskými
hrozbami, ktorým musel v tomto období čeliť Rím ako vtedy ešte malý mestský štát. Zriadením úradu
si tak Rím vytvoril tretieho najvyššieho vojenského veliteľa, ktorého primárnou úlohou bolo brániť
mesto v čase, keď boli obaja konzuli zaneprázdnení vojenskými operáciami vo vzdialenejších
oblastiach. Ďalším argumentom v prospech relevantnosti tejto teórie sú aj okolnosti zriadenia úradu
druhého prétora. Ten bol prvýkrát zvolený v roku 242 pred n. l. – tiež počas vrcholiacej vojenskoadministratívnej núdze spôsobenej prebiehajúcou Prvou púnskou vojnou.
Podľa nášho názoru všetky tieto teórie sčasti zachytávajú realitu. Hlavným dôvodom vzniku
úradu prétora bola politická dohoda medzi patricijmi a plebejcami na pomerne širokej ústavnej
reforme, ktorá podmienila ďalší vývoj počas minimálne niekoľkých nasledujúcich storočí.
Z dlhodobejšieho hľadiska boli ale kľúčové vojenské kompetencie prétora, ktoré dominovali v jeho
činnosti pravdepodobne až do pol. 2. stor. pred n. l. Právne príčiny vzniku prétorského úradu
považujeme do veľkej miery za anachronizmus. Na strane druhej bola ale prétorová normotvorná
(ediktálna) a súdna činnosť najpodstatnejšia v období neskorej republiky a ranného principátu, kde
sa stal práve vďaka nej azda najdôležitejším úradníkom vôbec.

3

POVAHA ÚRADU PRÉTORA A JEHO KOMPETENCIE

Kompetencie a úlohy v oblasti práva
Prétor bol nepochybne najvýznamnejšou magistratúrou z pohľadu výkonu práva v Rímskej
republike – a to tak civilného ako aj trestného. Jurisdikcia prétora sa vyvíjala v čase, ale vždy bol
dominantným vykonávateľom práva na území alebo vo vecne vymedzenej oblasti, ktorá podliehala
jeho jurisdikcii. Išlo hlavne o riešenie civilnej sporovej agendy medzi rímskymi občanmi navzájom,
riešenie sporov s cudzincami a Rimanmi, ale aj riešenie sporov medzi cudzincami navzájom.
V posledných dvoch menovaných oblastiach nemohli prétori striktne vzaté postupovať podľa
rímskeho ius civile – nakoľko toto právo zaväzovalo len rímskych občanov a osoby, ktoré sa tešili
čiastkovým oprávneniam rímskeho občianstva (ius conubii a ius commercii). Prétori však aj tu
3.1

K tomu pozri rozsiahlu analýzu Brennana, ktorá poukazuje na zaujímavý paradox: naračné pramene
síce poväčšine svorne udávajú, že úrad prétora bol zriadený kvôli lepšiemu výkonu práva v meste,
no na strane druhej, ak spomínajú konkrétne činy konkrétnych prétorov, v najstaršom období nikdy
nespomínajú prétorovú normotvornú alebo súdnu aktivitu, ale naopak široké spektrum iných
rozmanitých činností administratívneho, politického či vojenského charakteru (porovnaj: BRENNAN,
T. C. The Praetorship in the Roman Republic, s. 61).
9 Napr. prétor P. Valerius Poplicola ostal v rokoch 350/349 pred n. l. brániť Rím, hoci o jeho priamych
vojenských aktivitách nie sú záznamy (porovnaj: LIVIUS. Ab urbe condita, 7,23,3-4). Rovnako sa
spomínajú vojenské aktivity prétora L. Pinaria, ktorý mal (pravdepodobne v roku 349 pred n. l.) brániť
pobrežie pred Grékmi, na čo dostal od konzula L. Furia Camilla dve légie, ktoré mu následne vrátil,
keď pominula hrozba od Galov (porovnaj: LIVIUS, T. Ab urbe condita, 7,25,12 a 7,26,10-15).
8
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postupovali analogicky a na ekvitálnom ideovom základe vyvinuli paralelný právny systém – ius
gentium.10
Okrem toho vykonávali prétori dohľad nad činnosťou trestných súdov, tzv. questiones,11 či
menovali špeciálnych prefektov riešiacich spory mimo Ríma.12 Na základe lex Atilia z roku 220 pred
n. l. dostal mestský prétor kompetenciu menovať poručníkov nedospelým 13 a okrem toho mali celý
rad ďalších právnych kompetencií.
Prétori disponovali viacerými nástrojmi, ktorými vstupovali do obsahu civilného práva.
Významnou kompetenciou bolo tzv. ius edicendi – teda právo prétora vydávať všeobecne záväzné
nariadenie, v ktorom konkretizoval, ktoré procesné prostriedky umožní sporovým stranám použiť. 14
Tento edikt prijímal každý prétor zvyčajne s platnosťou na celé ročné funkčné obdobie, pričom
v skorších dobách ho mohol dopĺňať a modifikovať aj dodatočne. Obsah týchto ediktov postupne
konštituoval ius praetorium, ktoré už v Cicerových časoch bolo považované za dôležitejšie ako ius
civile kodifikované v Zákonoch XII. tabúľ.15
Okrem svojej nariaďovacej činnosti mohol prétor vstupovať do obsahu práva aj v rámci svojej
súdnej kompetencie. Prvé štádium sporového konania – in iure – sa totiž odohrávalo pred ním. Prétor
mohol na základe svojho vlastného uváženia poskytnúť ochranu aj tým nárokom, ktoré neboli
chránené zákonom alebo ediktom. Rovnako mohol odmietnuť aj žalobu, ktorá formálne spĺňala všetky
náležitosti (denegatio actionis), a to hlavne prostredníctvom princípov bona fides a aequitas.16
Podobnú funkciu plnili aj prétorské interdikty, ktoré v oblasti civilného práva mali často povahu
predbežných rozhodnutí, o ktorých sa konalo mimo riadneho konania.17
Prétor ako politik
Prétor vykonával celý rad úloh, ktoré mali výsostne ale prevažne politický charakter. Vyplývalo
to z jeho postavenia ako tretieho najvýznamnejšieho riadneho republikánskeho úradníka, ktorý počas
symptomatickej neprítomnosti konzulov v Ríme počas prevažnej časti roka vystupoval de facto ako
hlava štátu. Z konzulský právomocí mohol vykonávať všetky okrem predsedania Latínskemu festivalu
3.2

Porovnaj: WIEACKER, F. Römische Rechtsgeschichte I: Einleitung, Quellenkunde, Frühzeit und
Republik. München: C. H. Beck, 1988, s. 481, pozn. 17.
11 Išlo o prípady, kedy o konečnom verdikte rozhodovalo centuriálne zhromaždenie a teda procedúra
vyžadovala ingerenciu magistráta s impériom. V ostatných prípadoch mohli trestné konanie viesť aj
nižší magistráti.
12 Porovnaj: BRENNAN, T. C. The Praetorship in the Roman Republic, s. 105 a 289 pozn. 62; KNAPP,
R. C. Festus 262L and Praefecturae in Italy. In Athenaeum, Vol. 58, 1980, s. 14-38. Bližšie k týmto
prefektom pozri: KUNKEL, W. Staatsordnung und Staatspraxis der Römischen Republik. 2. Abs. Die
Magistratur. München: C. H. Beck, 1995, s. 540-547.
13 Porovnaj: Gai. Inst. I, 185.
14 Prvá zmienka o prétorskom edikte sa objavuje už na začiatku 2. stor. pred n. l. (porovnaj: PLAUTUS.
Poenulus, 16-45). K vývoju ediktálnej činnosti prétorov bližšie pozri: MOMMSEN, T. Römisches
Staatsrecht. Vol. I, s. 202-209.
15 Porovnaj: CICERO, M. T. De Legibus, 1,17.
16 Všeobecne o prétorovej inovatívnej činnosti v oblasti civilného procesu pozri: BRTKO, R.
Filozofickoprávne východiská prirodzeného práva v klasickom a justiniánskom období rímskeho
práva. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2013, s. 98-112. Ku
konkrétnemu príkladu aplikácie konceptu bona fides pozri: KOVÁČIKOVÁ, J. Nemo plus iuris vs. bona
fides – kolízia dvoch rímskoprávnych princípov optikou rímskeho práva a súčasnej judikatúry. In
Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2014, Bratislava: Univerzita Komenského, Právnická
fakulta, 2014, s. 69-76.
17 V oblasti civilného práva sa prétorské interdikty začínajú objavovať okolo roku 160 před n. l.
Porovnaj: FRIER, B. W. The Rise of the Roman Jurists: Studies in Cicero's Pro Caencina. Princeton:
Princeton University Press, 1985, s. 53, pozn. 41 a 64-65.
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(Feriae Latinae)18 a predsedania volieb do najvyšších štátnych úradov.19 Prétor napr.
mohol predsedať senátu,20 prednášal správy vojenských veliteľov o činnosti vojsk senátu a tlmočiť
rozkazy senátu týmto veliteľom,21 predsedal voľbám nižších magistrátov,22 predkladal návrhy zákonov
ľudovému zhromaždeniu23 a pod. Medzi štátnické činnosti s politickým presahom patrili aj niektoré
náboženské povinnosti. Od konca tretieho storočia pred n. l. viedol mestský prétor raz ročne festival
Ludi Apollinares, pričom bol pri tejto úlohe nezastupiteľný nikým iným bez špeciálneho zmocnenia
senátu.24 V tejto oblasti ďalej mohol vykonávať aj iné úlohy z poverenia konzula.25
Prétor bol voleným úradníkom rímskeho ľudu. Voľba prebiehala v dvoch fázach. Najskôr bol
volený centuriálnym zhromaždením (comitia centuriata) a to v ten istý deň ako aj konzuli.26 To len
podčiarkovalo rovnaký charakter impéria, ktoré prétor spoločne s konzulmi zdieľal. Následne bol
v kuriálnom zhromaždení prijatý osobitný zákon lex curiata de imperio, ktorým sa na prétora prenieslo
impérium – teda najvyššia moc v štáte. Toto impérium malo v jeho prípade rovnakých charakter ako
u konzulov – vo vzťahu k nim však bolo menšie (imperium minus).27 Zo spôsobu jeho kreovania teda
jednoznačne vyplýva, že prétor bol politickou figúrou so značnou demokratickou legitimitou doplnenou
aj o legitimitu náboženskú. To mu nepochybne dávalo politickú autoritu a skutočnú moc limitovanú
len jeho inferiórnym postavením voči konzulom a dĺžkou jeho funkčného obdobia.
Pri skúmaní postavenia prétora ako politika si okrem vyššie uvedených kompetencii treba
uvedomiť aj základnú motiváciu, ktorú mali takmer všetci nositelia tohto úradu – kariérny rast v podobe
dosiahnutia najvyššieho postavenia v štáte, teda konzulského úradu. Od roku 228 pred n. l. kedy
stúpol počet prétorov z dvoch na štyroch,28 riadny kariérny rast rímskych úradníkov znamenal, že
najskôr zastávali prétorský a až následne konzulský úrad. Pritom je jasné, že nie každý prétor mohol
Pre viac k Latínskemu festivalu pozri: SMITH, CH. J. Feriae Latinae. In BRANDT, J. R., IDDENG,
J. W. (eds.) Greek and Roman Festivals: Content, Meaning, and Practice. Oxford: Oxford University
Press, 2012, s. 267-288; EISENHUT, W. Feriae Laninae. In SONTHEIMER, W., GARTNER, H.
(Hsrg.) Der Kleine Pauly. Band 2, Stuttgart: Deutscher Taschenbuch Verlag, 1967, s. 537 a nasl.;
FOWLER, W. W. The Roman Festivals of the Period of the Republic: An introduction to the Study of
the Religion of the Romans. London: Macmillan, 1899, s. 95-97, 227-228 a 335.
19 Nemohol predsedať voľbám konzulov, prétorov, cenzorov a diktátora. Porovnaj: MOMMSEN, T.
Römisches Staatsrecht. Vol. II, s. 135, pozn. 7.
20 Porovnaj: MOMMSEN, T. Römisches Staatsrecht. Vol. I, s. 209-211. Za prítomnosti vyššieho
úradníka – teda konzula alebo diktátora – sa zvyčajne prétor tohto postavenia prétor vzdal. Porovnaj:
BRENNAN, T. C. The Praetorship in the Roman Republic, s. 112-115.
21 Porovnaj: LIVIUS. Ab urbe condita, 33,21,9; 44,17,3; 35,23,8; 37,57,3-4 a 40,16,6. Pre viac
príkladov tejto činnosti pozri: BRENNAN, T. C. The Praetorship in the Roman Republic, s. 393, pozn.
145. Brennan ďalej uvádza, že keď prétor komunikoval s veliteľmi z poverenia senátu, tak títo nemohli
jeho príkazy nerešpektovať, a to ani vtedy, ak išlo o vyššie postavených úradníkov – diktátorov
a konzulov. Porovnaj: tamtiež s. 116-117.
22 Porovnaj: BRENNAN, T. C. The Praetorship in the Roman Republic, s. 120 a 295, pozn. 180.
23 Porovnaj napr.: LIVIUS. Ab urbe condita, 23,48,10; 23,49,4; 25,1,6-12; 27,51,8; 43,4,11. Brennan
konštatuje, že prétorom iniciované zákony boli veľkou zriedkavosťou. Veľmi často však predkladal
kuriálnemu zhromaždeniu leges de imperio, ak bolo treba zmocniť ne-magistrátov (privati) (porovnaj:
BRENNAN, T. C. The Praetorship in the Roman Republic, s. 119).
24 K tomu pozri: BRENNAN, T. C. The Praetorship in the Roman Republic, s. 103-104. Pre viac o Ludi
Apollinares pozri: GARÉ, J. Apollon romain: essai sur le culte d'Apollon et le développement du "ritus
Graecus" à Rome des origines à Auguste. Paris: de Boccard, 1955, s. 257-296.
25 Porovnaj: BRENNAN, T. C. The Praetorship in the Roman Republic, s. 123-125.
26 Rovnaký deň voľby sa uplatňoval len do roku 197 pred n. l. Porovnaj: LIVIUS. Ab urbe condita,
33,24,2. K rozdielnemu dňu voľby prétorov a konzulov a možného dopadu tohto kroku na ich auspíciu
pozri: BRENNAN, T. C. The Praetorship in the Roman Republic, s. 270, pozn. 2; RICHARD, J.-C.
Praetor Collega Consulis Est: Contribution a L'Histoire de la Preture. In: Revue de Philologie, Vol. 56,
1982, s. 26, pozn. 41-42.
27 Pre primárne zdroje pozri: Porovnaj: GELLIUS. Noctium Atticarum, 13,15,4; LIVIUS. Ab urbe
condita, 3,55,11; 7,15,6; 8,32,3; 43,14,3; 45,43,2; PLINIUS SECUNDUS. Panegyricus Traiano, 77 a
CICERO, M. T. Epistulae ad Atticum, 9,9,3.
28 Porovnaj: LIVIUS, T. Periochae, 20.
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dosiahnuť túto najvyššiu métu – konzulských miest bolo jednoducho menej a s postupným
zvyšovaním počtu prétorov sa táto konkurencia ešte vyostrovala. Ambiciózni prétori museli svoje
ročné funkčné obdobie využiť aj na to, aby si posilnili svoje budúce postavenie vhodnými politickými
alianciami a poprípade si vybudovali aj dostatočnú popularitu medzi ľudom.
ZÁVER - PRÉTOR NA POMEDZÍ POLITIKY A PRÁVA
Z predchádzajúcej kapitoly je zrejmé, že prétor mal významné právne aj politické kompetencie.
Už v úvode sme naznačili, že právni romanisti majú tendenciu vnímať len právne aspekty prétorovej
činnosti – ktoré sú nespochybniteľne zásadné aj z objektívneho hľadiska. Bolo by však chybou myslieť
si, že tretí najmocnejší muž Republiky nebol v prvom rade politikom. Tento úrad totiž mohol zastávať
len muž, ktorý mal za sebou určité politické krytie, bez ktorého by sa tejto populárnej funkcie nemohol
ujať. O tomto svedčí aj skutočnosť, že významní právnici sa z času na čas do tohto úradu dostali, ale
nepochybne častejšie sa k tejto funkcii dostala osoba bez významnejšieho právneho vzdelania.
Za ešte významnejšie považujeme prétorové budúce politické ašpirácie na konzulský úrad,
ktoré ešte výraznejšie determinovali rozhodnutia, ktoré počas výkonu svojej funkcie činil. Vďaka
širokému spektru svojich kompetencií – a to aj z oblasti výkonu práva – mohol „pomôcť“ mnohým
významným ľuďom, ktorí mu boli následne „veľmi nápomocní“ pri jeho ďalších politických ambíciách.
Ani prípady priamej volebnej korupcie neboli v Ríme zriedkavé a z času na čas zamorili verejný
priestor až na hranicu znesiteľnosti.29 Rovnako mohlo byť nástrojom budovania si vlastnej politickej
pozície aj nadbiehanie záujmom širokých voličských más presadzovaním rôznych populistických
opatrení na úrok štátnej pokladnice. Tieto tendencie a zneužívanie kompetencií vo svojich dôsledkoch
viedli k úpadku republikánskeho zriadenia a praktickej nutnosti jeho „reformy“, resp. transformácie na
viac centralizovaný model fungovania štátnej moci.
Táto tienistá tvár univerzálnosti impéria mala aj svoj náprotivok. Tým bola schopnosť prétora
adekvátne včas reagovať na situácie, ktoré zákonodarca nepredpokladal. Rozpoltenosť práva na „law
in books“ a „law in action“, ktorá je typická pre súčasné právo, v rímskej republike nejestvovala,
pretože prétori sa mohli s odvolaním na právne princípy odchýliť od všeobecnej právnej úpravy
a poskytnúť „spravodlivejšej strane“ adekvátny ad hoc procesný prostriedok ochrany. Práve tento
pozitívny znak by mohol byť aktualizačným odkazom prétorského práva právu dnešnému, ktoré sa
doslova topí v snahe o stále viac a viac pregnantnejšie všeobecné vymedzenie právnych vzťahov,
pričom toľko žiadaná právna istota sa aj tak nedostaví, pretože adresáti právnych noriem sa
v hypertrofickej spleti predpisov aj tak nevyznajú.
Zodpovedajúc otázku z úvodu musíme konštatovať, že prétor bol v rímskej republike aj
právnikom a súčasne aj politikom. To, ktorá z týchto atribútov prevládala záviselo od konkrétneho
držiteľa úradu ale aj od vonkajších okolností, počas ktorých svoj úrad vykonával. Aj napriek častým
zneužitiam moci však tento systém fungoval niekoľko storočí, počas ktorých sa z malého mestského
štátu stala svetová ríša.
4

Použité pramene:
A) Právne:
GAIUS, Učebnice práva ve čtyřech knihách, KINCL (trans.), J., Plzeň: Aleš Čeněk, 2007.
CORPUS IURIS CIVILIS. DIGESTA, Tomus I., BLAHO, P., VAŇKOVÁ, J. (trans.), Bratislava: Euro
Kodex, 2008.
FLASCH, D., LAHR, S. Die Gesetze der frühen römischen Republik: Text und Kommentar. Darmstadt:
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1994, s. 280-297.
THE DIGEST OF JUSTINIAN, Vol. 1-4, MOMMSEN, T., KRUEGER, P, (eds.), WATSON, A. (trans.).
Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1985.
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VZŤAH SPRÁVNEHO PORIADKU A VEREJNÉHO
OBSTARÁVANIA
Žofia Bódiová
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Príspevok približuje historický vývoj a vzťah zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(Správny poriadok) a jednotlivých zákonov o verejnom obstarávaní prijatých na území Slovenskej
republiky. Príspevok si kladie za cieľ poukázať na prepojenosť a uplatnenie Správneho poriadku ako
lex generalis v oblasti verejného obstarávania. V tejto súvislosti skúma, či je vôbec potrebné mať
osobitnú právnu úpravu procesných postupov a konaní v oblasti verejného obstarávania.
Kľúčové slová: Verejné obstarávanie, lex specialis, správny poriadok, lex generalis, dohľad nad
verejným obstarávaním.
Abstract: Paper deals with historical development and the relationship of the Act No. 71/1967 Coll.
on Administrative Proceedings (Administrative Code) and various acts on public procurement adopted
in the Slovak Republic. Paper aims to highlight the interconnectedness and application of the
Administrative Code as lex generalis in the area of public procurement. In this context, it examines
whether or not is necessary to have specific legislation, which regulates procedures in the field of
public procurement.
Key words: Public procurement, lex specialis, Administrative Code, lex generalis, supervision of
public procurement
ÚVOD
Verejný sektor zabezpečuje verejné statky rôznymi spôsobmi, jedným z nich je zadanie
zákazky súkromnému sektoru. Verejné obstarávanie predstavuje postupy a metódy, na základe
ktorých si verejný sektor hospodáriaci s verejnými financiami vyberá zmluvného partnera na
zabezpečenie uspokojenia verejných potrieb, ktoré nie je možné kvalitnejšie a hospodárnejšie
zabezpečiť inak. Momentálne sa nachádzame v čase výrazných legislatívnych zmien a to tak právnej
úpravy na úrovni Európskej únie, ako aj národnej právnej úpravy Slovenskej republiky. Po perióde
desiatich rokov aplikačnej praxe „starej“ európskej právnej úpravy v oblasti verejného obstarávania
bolo na úrovni Európskej únie prijatých niekoľko úplne nových smerníc.
V Slovenskej republike bol dňa 18. novembra 2015 schválený nový zákon o verejnom
obstarávaní, ktorý nadobudol účinnosť dňa 18. apríla 2016. Avšak slovenská právna úprava verejného
obstarávania prekonala zložitú cestu od prvého zákona č. 263/1993 Z. z. o verejnom obstarávaní
tovarov, služieb a verejných prác významnými zmenami až po dnešný zákon
č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon
o verejnom obstarávaní). Viaceré zmeny právnej úpravy boli dôsledkom potreby harmonizovať
slovenskú právnu úpravu s európskou legislatívou. Iné boli dôsledkom potreby reagovania na
špecifické slovenské podmienky. Príspevok si kladie za cieľ priblížiť historický vývoj a vzťah zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len Správny poriadok) a jednotlivých zákonov o verejnom
obstarávaní prijatých na území Slovenskej republiky. Taktiež ponúka komparáciu konania o
preskúmanie úkonov kontrolovaného pred uzavretím zmluvy na základe námietok a tzv. klasického
správneho konania.
1

SPRÁVNY PORIADOK A VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Príspevok si kladie za cieľ poukázať na prepojenosť a uplatnenie Správneho poriadku ako lex
generalis v oblasti verejného obstarávania. V tejto súvislosti skúma, či je vôbec potrebné mať osobitnú
právnu úpravu procesných postupov a konaní v oblasti verejného obstarávania
2
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Vzťah Správneho poriadku a jednotlivých zákonov o verejnom obstarávaní
Po prechode Slovenskej republiky na trhovú ekonomiku po roku 1989 nastala potreba
legislatívne upraviť pravidlá pri vynakladaní verejných (štátnych, obecných) finančných prostriedkov
pri zabezpečovaní potrieb zo strany subjektov napojených na štátny, resp. obecný rozpočet.
Dňa 4. októbra 1993 Slovenská republika podpísala Európsku dohodu o pridružení medzi ES a SR,
tzv. Asociačná dohoda, kde boli stanovené kroky pre postupnú integráciu SR do EÚ. Touto dohodou
sme prijali záväzok otvoriť možnosť zadávania štátnych zákaziek na základe nediskriminácie a
reciprocity. Pravidlá verejného obstarávania sú v Slovenskej republike priamo uplatňované od roku
1994, kedy nadobudol účinnosť zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 263/1993 Z. z. o
verejnom obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác.
Pri tvorbe tohto zákona sa vychádzalo z modelového zákona Komisie pre obchodné právo pri
OSN – UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law), ktorá bola zriadená
Valným zhromaždením OSN v roku 1966 (Resolution 2205(XXI) of 17 December 1966).1 V období
prechodu na trhovú ekonomiku a s vedomím ťažkostí pri uplatňovaní novej právnej úpravy
hospodárenia s verejnými prostriedkami sa zvolila čo najjednoduchšia forma zákona s dôrazom na
základné princípy verejného obstarávania, a aby sa dosiahla tzv. „najlepšia hodnota peňazí” (best
value for money), čo je možné najmä vytvorením konkurenčného, súťažného prostredia so
stanovením rovnakých pravidiel a podmienok pre všetkých účastníkov. Zákon o verejnom obstarávaní
zabezpečoval uplatňovanie základných princípov verejného obstarávania, ako transparentnosť
procesu verejného obstarávania, nediskriminácia a zabezpečenie rovnakých podmienok uchádzačov
a efektívnosť pri vynakladaní verejných prostriedkov. 2
Tento zákon obsahoval len 24 paragrafov a bol rozčlení na šesť častí. Štvrtá časť zákona č.
263/1993 Z. z. o verejnom obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác sa venovala štátnemu
dohľadu nad verejným obstarávaním. V rámci tejto časti bola vymedzená i) pôsobnosť ministerstva a
krajského úradu, ii) podávanie podnetov, iii) pokuty a iv) súdne spory. Krajsky úrad dohliadal na
dodržiavanie tohto zákona, upozorňoval obstarávateľa, prípadne nadriadený orgán obstarávateľa na
zistené nedostatky, vykonával previerky použitých foriem obstarávania, zaujímal stanoviská k
sťažnostiam, petíciám, oznámeniam a podnetom v oblasti verejného obstarávania a ukladal pokuty.3
V zmysle § 22 zákona č. 263/1993 Z. z. o verejnom obstarávaní tovarov, služieb a verejných
prác na podávanie podnetov, pri sťažnostiach, petíciách, oznámeniach týkajúcich sa porušenia
predpisov o verejnom obstarávaní sa postupovalo podľa osobitných predpisov, a to konkrétne podľa
zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve a vládnej vyhlášky č. 150/1958 Ú.v. o vybavovaní sťažností,
oznámení a podnetov pracujúcich. Všeobecné predpisy o správnom konaní sa uplatňovali len pri
ukladaní a vymáhaní pokút.
Od roku 1998 sa začali práce na novom zákone o verejnom obstarávaní, pričom ako
východisko boli vzaté smernice Európskych spoločenstiev upravujúce oblasť verejného obstarávania.
Dôvodom pre vypracovanie nového zákona o verejnom obstarávaní bola potreba aproximácie práva
Slovenskej republiky s právom Európskych spoločenstiev. Prijatie zákona č. 263/1999 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo 14. septembra 1999
predstavovalo významný posun v uplatňovaní pravidiel verejného obstarávania v súlade so
smernicami Európskych spoločenstiev pre túto oblasť. Pravidlá a postupy verejného obstarávania
začali uplatňovať štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácie, štátne účelové fondy, obce a
nimi zriadené organizácie, právnické osoby zriadené zákonom ako verejnoprávne inštitúcie,
zdravotné poisťovne a právnické osoby, na ktoré má štát alebo obec rozhodujúci vplyv a ktoré
podnikajú v oblastiach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a telekomunikácií.
Zákon č. 263/1999 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa
členil na štyri časti a obsahoval 94 paragrafov. Na základe tohto zákona bol zriadený 1. januára 2000
Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „Úrad“), ústredný orgán štátnej správy s celoštátnou
pôsobnosťou a s kompetenciami pre riadenie politiky verejného obstarávania a koncesného
2.1

1

United Nations Commission on International Trade Law: UNCITRAL Model Law on Procurement of
Goods, Construction and Services with Guide to Enactment, 1994. [cit. 2016-02-21]. Dostupné na:
http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/procurement_infrastructure/1994Model.html
2 Dôvodová správa k zákonu č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
3 § 21 zákona č. 263/1993 Z. z. o verejnom obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác
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obstarávania, pre výkon dohľadu nad verejným obstarávaním, vrátane riešenia námietok proti
postupu obstarávateľa, vykonával dohľad nad koncesným obstarávaním, vydával Vestníka verejného
obstarávania, viedol zoznamu podnikateľov a pre prípravu odborne spôsobilých osôb na verejné
obstarávanie.4
Úrad pri výkone dohľadu i) sledoval transparentnosť verejného obstarávania a dodržiavanie
pravidiel nediskriminácie a rovnakého zaobchádzania s uchádzačmi a záujemcami, ii) kontroloval
správnosť použitia metód a postupov verejného obstarávania, iii) sledoval a vyhodnocoval aj splnenie
podmienok na použitie metód verejného obstarávania. Tento zákon zaviedol aj námietky vo verejnom
obstarávaní, ktoré mohol podať každý uchádzač alebo záujemca, ak sa domnieval, že nesprávnym
postupom obstarávateľa bol alebo mohol byť dotknutý vo svojich právach alebo právom chránených
záujmoch. Námietky podľa tohto zákona bolo možné podať proti a) podmienkam uvedeným v
súťažných podkladoch, b) vylúčeniu uchádzača alebo záujemcu, c) určeniu poradia vyhodnotených
ponúk a d) podmienkam uvedeným v oznámení alebo vo výzve. 5
Na konanie o námietkach sa nevzťahovali všeobecné predpisy o správnom konaní, avšak
vo všeobecnosti na konania, v ktorých rozhodoval Úrad, sa uplatňoval Správny poriadok. Proti
rozhodnutiu Úradu o námietkach nebolo možné podať opravný prostriedok. Rozhodnutia Úradu o
námietkach boli preskúmateľné len súdom.
Ďalším legislatívnym míľnikom v oblasti implementácie pravidiel verejného obstarávania bol
zákon č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii
činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, ktorý
nadobudol účinnosť 1. januára 2004 a ktorý nahradil predchádzajúci zákon o verejnom obstarávaní.
Do tohto zákona boli riadne transponované všetky vtedy platné smernice ES upravujúce oblasť
verejného obstarávania. Aproximácia práva Slovenskej republiky s právom Európskych spoločenstiev
bola jednou z podmienok vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie a prispela k úspešnému
začleneniu do ďalších európskych a svetových hospodárskych štruktúr. Týmto zákonom sa
implementovala do právneho poriadku SR aj Smernica Rady 89/665/EHS z 21. decembra 1989 o
koordinácii zákonov, nariadení a administratívnych ustanovení vzťahujúcich sa na používanie
overovacieho konania pri udeľovaní verejných objednávok na tovary a verejné práce (Smernica o
verejných opravných prostriedkoch) - tzv. revízna smernica.
Najvýznamnejšou zmenou oproti predchádzajúcej právnej úprave bolo vytvorenie nového
spôsobu riešenia revíznych postupov v procese verejného obstarávania, kde sa zaviedol nový inštitút
vybavovania žiadosti o nápravu obstarávateľom, ktorý predchádza konaniu Úradu, t. j. konaniu o
námietkach alebo výkonu kontroly. Rozhodovanie o námietkach sa uskutočňuje v trojčlenných alebo
päťčlenných komisiách za účasti aj externých členov. Na konania, v ktorých rozhodoval Úrad, sa
vzťahovali všeobecné predpisy o správnom konaní, okrem stanovených výnimiek, ako konania
podľa § 82 až 84, konania podľa § 107 až 111 (tj. Konanie o námietkach) ,
§ 113 až 115 a konania podľa § 117 a 118.
Pravidlá verejného obstarávania boli komplexne reglementované v zákone č. 25/2006 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Tento zákon nadobudol účinnosť dňa 01. 02. 2006 a bol účinný do 17. apríla 2016. Kreovanie tohto
zákona vyplynulo z potreby transponovania smerníc pre oblasť verejného obstarávania, konkrétne
smernice 2004/17/ES o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach
vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb (tzv. vybrané odvetvia) a smernice
2004/18/ES o koordinácii postupov pri zadávaní verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na
dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby (tzv. klasický sektor), ktoré Európsky parlament a
Rada schválili 31. 03 2004. Tento zákon o verejnom obstarávaní bol predmetom mnohých novelizácií,
celkovo bol dvadsaťsedemkrát novelizovaný.
Štvrtá hlava šiestej časti zákona sa venovala revíznym postupom, tak ako predchádzajúci
zákon aj tento rozlišuje žiadosť o nápravu podanú verejnému obstarávateľovi a dohľad nad verejným
obstarávaním. Okrem konania o námietkach bližšie upravuje aj odvolanie proti rozhodnutiu o
námietkach, protest prokurátora, preskúmanie mimo odvolacieho konania, ex ante kontrolu a
stanovuje aj práva a povinnosti kontrolovaného a zamestnancov Úradu pri kontrole postupu
zadávania zákaziek. Všeobecný predpis o správnom konaní sa nevzťahoval len na taxatívne uvedené
4
5

§83 zákona č. 263/1999 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
§86 zákona č. 263/1999 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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konania podľa § 130, § 132 ods. 3, § 134 ods. 2, § 134d ods. 1, § 146d a § 149. Na konanie o
námietkach sa vzťahoval všeobecný predpis o správnom konaní, pričom sa nepoužili určité
ustanovenia, ako § 19, § 23, § 28 až 30, § 32 ods. 1, § 49, § 50, § 60 a § 71 až 80 všeobecného
predpisu o správnom konaní.
Dňa 15. januára 2014 boli v Európskom parlamente schválené tri nové smernice z oblasti
verejného obstarávania. Všetky tri smernice nadobudli účinnosť 20. dňom od ich zverejnenia, t. j. 18.
apríla 2014 a od tohto dátumu začala členským štátom plynúť 24-mesačná transpozičná lehota. V
Slovenskej republike v transpozičnej lehote, dňa 18. novembra 2015 bol schválený nový zákon č.
343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
zákon o verejnom obstarávaní), ktorý nadobudol účinnosť dňa 18. apríla 2016. Nové smernice a aj
nový zákon o verejnom obstarávaní v podstate vychádzajú zo zásad a princípov založených ich
predchodcami, pričom ich hlavnými cieľmi sú väčšia flexibilita a zníženie administratívnej záťaže,
zefektívnenie a urýchlenie procesov verejného obstarávania prostredníctvom povinnej elektronizácie,
uľahčenie prístupu malým a stredným podnikom na trh, podpora využívania verejného obstarávania
ako kľúčového nástroja na plnenie cieľov environmentálnej a sociálnej politiky a taktiež zavedenie
väčšej právnej istoty pri aplikácii jednotlivých inštitútov.
Vzťah všeobecného predpisu o správnom konaní a zákona o verejnom obstarávaní je
vymedzený podobne, ako v predchádzajúcom zákone. Správny poriadok sa nevzťahuje na konania
podľa tohto zákona, okrem konania podľa § 151, § 154, § 156 ods. 6, § 158 ods. 2 prvej vety, § 182
a o proteste prokurátora. Na tzv. konanie o námietkach podľa § 169 ods. 1 až 4, § 177 až 179 sa
vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní, pričom sa nepoužijú § 14, § 18, § 19, § 23, §
28 až 30, § 32 ods. 1, § 36, § 49, § 50, § 60 a § 71 až 80 všeobecného predpisu o správnom
konaní.
Práve tieto ustanovenia budú predmetom komparácie v časti 2.2., v ktorej sa budeme snažiť
poukázať na rozdiely medzi konaním o preskúmanie úkonov kontrolovaného pred uzavretím zmluvy
na základe námietok a tzv. klasickým správnym konaním a zodpovedať otázku či je vôbec potrebné
mať osobitnú právnu úpravu procesných postupov v konaní v oblasti verejného obstarávania.
Komparácia konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného pred uzavretím zmluvy na
základe námietok a tzv. klasického správneho konania
Preskúmanie úkonov kontrolovaného pred uzavretím zmluvy na základe námietok (ďalej aj
„rozhodovanie o námietkach“) v rámci výkonu dohľadu nad verejným obstarávaním patrí medzi
najdôležitejšie kompetencie Úradu. Možnosť podania námietok predstavuje základný nástroj ochrany
práv a právom chránených záujmov subjektov zúčastňujúcich sa procesu verejného obstarávania
pred nezákonným postupom verejného obstarávateľa. V rámci konania o preskúmaní úkonov
kontrolovaného pred uzavretím zmluvy na základe námietok Úrad vystupuje ako nezávislá autorita za
účelom poskytnutia rýchlej a efektívnej ochrany subjektov.
V zákone o verejnom obstarávaní sú vymedzené subjekty, ktoré sú oprávnené podať námietky,
a to: i) záujemca, ii) uchádzač, iii) účastník, iv) orgán štátnej správy, ktorý má a osvedčí právny záujem
v prípade, ak ide o finančné prostriedky poskytnuté z EÚ, alebo v) osoba, ktorej právom chránené
záujmy alebo práva mohli byť alebo boli dotknuté postupom kontrolovaného. 6
Podľa Správneho poriadku konanie sa začína na návrh účastníka konania alebo na podnet
správneho orgánu. Účastníkom konania je ten, o koho právach, právom chránených záujmoch alebo
povinnostiach sa má konať; koho práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti môžu byť
rozhodnutím priamo dotknuté; ten, kto tvrdí, že môže byť rozhodnutím vo svojich právach, právom
chránených záujmoch alebo povinnostiach priamo dotknutý, a to až do času, kým sa preukáže opak,
pripadne ten, komu osobitný zákon také postavenie priznáva.7
Námietky je možné podať výlučne pred uzavretím zmluvy a len proti skutočnostiam, ktoré sú
taxatívne vymedzené v zákone. Namietať možno ktorýkoľvek úkon kontrolovaného (napr. vylúčenie,
podmienky uvedené v súťažných podkladoch, oznámenie o zámere uzavrieť zmluvu a aj zrušenie
verejného obstarávania). V prípade, ak námietky smerujú proti skutočnostiam uvedeným v § 170 ods.
2.2

6
7

Vid. § 170 zákona o verejnom obstarávaní
Vid. § 14 Správneho poriadku

545

3 písm. a) a b), podaniu námietok musí obligatórne predchádzať doručenie žiadosti o nápravu
kontrolovanému. Táto podmienka sa nevzťahuje na podanie námietok orgánom štátnej správy. 8
Náležitosti námietok a príloh sú v zákone presne stanovené. V porovnaní s predchádzajúcou
právnou úpravou a v záujme zníženia administratívnej záťaže došlo k zníženiu počtu povinných príloh.
Samotné náležitosti podania, tj. námietok sú veľmi podrobne a konkrétne uvedené, z tohto dôvodu sa
neaplikuje Správny poriadok. Podrobná úprava náležitostí podania vo verejnom obstarávaní vyplýva
a je odôvodnená zložitosťou problematiky. 9
Námietky sa podávajú najneskôr do 10 dní odo dňa rozhodnej udalosti v zmysle zákona, a to
buď v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe na základe zákona č. 305/2013 Z. z. o
elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona č. 214/2014 Z. z..
Klasické správne konanie je začaté dňom, keď podanie účastníka konania došlo správnemu
orgánu príslušnému vo veci rozhodnúť. Podaniu námietok musí obligatórne predchádzať doručenie
žiadosti o nápravu kontrolovanému. Konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe
námietok začne vo všeobecnosti jedenásty deň odo dňa doručenia zákonom požadovaných
informácií verejným obstarávateľom. Nakoľko informácie a kompletnú dokumentáciu k začatiu
konania o námietkach doručuje verejný obstarávateľ, táto osoba určuje aj začiatok lehoty na
rozhodnutie. Súčasnú úpravu nepovažujeme za správnu, nakoľko začatie konania o námietkach nie
je v záujme verejného obstarávateľa a nemôže závisieť od neho. Zastávame názor, že je potrebné
upraviť začiatok konania o námietkach a navrhujeme formuláciu: „Konanie o námietkach je začaté
dňom doručenia námietok Úradu“.
V porovnaní so Správnym poriadkom absentuje možnosť podania námietok ústne do
zápisnice, telegrafom alebo telefaxom a taktiež sú s podaním neúplného podania spojené rôzne
právne následky. V zmysle §19 Správneho poriadku, pokiaľ podanie nemá zákonom predpísané
náležitosti, správny orgán má povinnosť pomôcť účastníkovi konania odstrániť nedostatky a
eventuálne aj ho vyzvať, aby ich v stanovenej lehote tieto nedostatky odstránil a taktiež ho súčasne
poučí, že inak konanie zastaví. V prípade zákona o verejnom obstarávaní nájdeme prísnejšiu právnu
úpravu, nakoľko Úrad nemá povinnosť vyzvať alebo pomôcť účastníkovi konania odstrániť
nedostatky, tento inštitút zákon neobsahuje. Následkom nekompletného podania, tj. námietok je
obligatórne zastavenie konania, a to za účelom zabránenia špekulatívnym krokom zo strany
uchádzačov a záujemcov, ktoré by spôsobovali predlženie celého procesu verejného obstarávania.
S podaním námietok je navrhovateľ povinný zložiť na účet Úradu kauciu. Kaucia musí byť
pripísaná na účet Úradu najneskôr posledný deň lehoty na doručenie námietok, inak sa konanie o
námietkach nezačne. Nejvyšší správní soud ČR v rozhodnutí zo dňa 21.12.2007, sp. zn Afs 82/2007
definuje kauciu ako peňažnú povinnosť (poplatok) nad rámec správneho poplatku za návrh na začatie
konania o preskúmaní úkonov zadávateľa. Uvádza, že kaucia má slúžiť na elimináciu účelových a
bezdôvodných návrhov. V zmysle tohto rozhodnutia, zákonodarca mal v úmysle pri začlenení inštitútu
kaucie do zákona o verejnom obstarávaní odbremeniť Úrad od vybavovania námietok, ktoré by boli
podávané vždy a za každú cenu, občas aj bez opodstatnenia.
Povinnosť zložiť na účet Úradu kauciu má vo všeobecnosti zabrániť špekulatívnemu podávaniu
námietok zo strany navrhovateľov. Má zabrániť aj tomu, aby dochádzalo k
šikanovaniu
kontrolovaných a nie v poslednom rade má zabezpečiť rýchlosť a efektívnosť celého procesu
verejného obstarávania. V prípade ak, Úrad zamietne námietky navrhovateľov kaucia sa stáva
príjmom štátneho rozpočtu. Navrhovateľ pred vydaním rozhodnutia vo veci samej môže vziať späť
námietky a príjmom štátneho rozpočtu sa stáva len 35% kaucie. Celá kaucia sa vracia navrhovateľovi
len v prípade, ak Úrad uzná odôvodnenosť námietok a vyhovie podaniu.10

Metodika zadávania zákaziek – 2. Verzia (zákon č. 315/2016 Z. z.). s. 232 [online]. Úrad pre verejné
obstarávanie SR. [cit. 2017-02-22]. Dostupné na: https://www.uvo.gov.sk/metodika-zadavaniezakaziek-5c1.html
9 HALICKÝ Š., URBAN M., HODÁS M.: Konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe
námietok ako správne konanie sui generis. In: ÚVO revue, 2016. č.1 s. 41
10 CÁK, Miroslav: Obrana proti nesprávnemu postupu vo verejnom obstarávaní na Slovensku a v
Českej republike. In: ÚVO revue, 2016., č.2 s. 53
8

546

Samotné dôvody na prerušenie a zastavenie konania sú taktiež odlišne upravené od
Správneho poriadku, nakoľko z podrobnej a zložitej úpravy a celého procesu verejného obstarávania
vyplynuli aj iné a špecifické dôvody na zastavenie, resp. prerušenie konania.
Lehota na rozhodnutie je 30 dní odo dňa doručenia kompletnej dokumentácie v origináli. Ak
úrad v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok nevydá rozhodnutie v 30
dňovej lehote, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým námietky zamietol. V prípade fiktívneho
rozhodnutia o zamietnutí rozhodnutia sa za deň doručenia rozhodnutia považuje tretí deň odo dňa
uplynutia lehoty na rozhodnutie, Úrad túto informáciu zverejňuje vo vestníku. Tu vidíme taktiež rozdiel
medzi „klasickým“ správnym konaním a konaním o námietkach podľa zákona o verejnom obstarávaní.
Pri rozhodovaní je Úrad viazaný obsahom podaných námietok a preskúmava postup
kontrolovaného len v rozsahu namietaných skutočností, okrem námietok, ktoré podal orgán štátnej
správy. Samotné rozhodnutie obsahuje výrok, odôvodnenie a poučenie. Výrok obsahuje rozhodnutie
vo veci samej s uvedením príslušného ustanovenia právneho predpisu. Úrad je zo zákona povinný v
odôvodnení rozhodnutia, ak konštatuje porušenie zákona
a) všetky zistené porušenia zákona o verejnom obstarávaní, ktoré mohli mať alebo mali vplyv
na výsledok procesu verejného obstarávania spolu s identifikáciou, či zistené porušenie mohlo mať
alebo malo vplyv na výsledok procesu verejného obstarávania a taktiež
b) stručný návod pre kontrolovaného, ako sa dá v druhovo rovnakej veci v budúcnosti predísť
porušeniu zákona o verejnom obstarávaní.11
Rozhodnutie obsahuje aj poučenie, v zmysle ktorej proti každému meritórnemu rozhodnutiu je
prípustné odvolanie, o ktorom rozhoduje kolektívny orgán, Rada Úradu.
Štruktúra meritórnych rozhodnutí okrem zákonom stanovených náležitostí sa člení na ďalšie
časti, ako: námietky navrhovateľa, začiatok konania o námietkach, písomné vyjadrenie
kontrolovaného, zistenia Úradu, právny rámec, právne posúdenie Úradom, výrok o prepadnutí alebo
vrátení kaucie.
Samotné rozhodnutie sa člení na číselne označené body za účelom uľahčenia
administratívneho spracovania a za účelom sprehľadnenia rozhodnutí širokej verejnosti, nakoľko
všetky rozhodnutia Úradu vydané v konaní o námietkach sa zverejňujú v anonymizovanej podobe na
webovom sídle Úradu. Z formálnych náležitostí rozhodnutia zákon o verejnom obstarávaní upravuje
len to, že rozhodnutie podpisuje osoba, ktorá je na to určená vnútorným predpisom Úradu. Zákon o
verejnom obstarávaní umožňuje, aby Úrad vydal rozhodnutie vo forme elektronického dokumentu,
ktoré je podpísané zaručeným elektronickým podpisom s pripojenou časovou pečiatkou a v takom
prípade sa nevyžaduje odtlačok úradnej pečiatky. 12
ZÁVER
Analýzou právnohistorického vývoja verejného obstarávania a vzťahu jednotlivých zákonov
o verejnom obstarávaní a Správneho poriadku sme zistili, že Správny poriadok ako lex generalis sa
využíval vo všetkých zákonoch upravujúcich verejné obstarávanie na Slovensku, tým sa nám
jednoznačne potvrdila prepojenosť a uplatnenie Správneho poriadku vo verejnom obstarávaní.
Konanie o námietkach v porovnaní s tzv. klasickým správnym konaní, by sme mohli označiť
jednoznačne za prísnejšie a rigidnejšie, či už po samotnom porovnaní klasického podania podľa
Správneho poriadku a náležitostí námietok alebo po analýze celého priebehu konania, príp. právnych
následkov nedodržovania lehoty na vydanie rozhodnutia. Prísnosť právnej úpravy je odôvodnená
samotnou zložitosťou a formalistickým prístupom právnej úpravy verejného obstarávania. Z vyššie
uvedeného je možné vyvodiť záver, že je nutné, aby boli ako lex specialis osobitne upravené procesné
postupy a priebeh konania vo verejnom obstarávaní.
3
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PRÁVO BÝT SLYŠEN VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ A JEHO VÝVOJ1
Radislav Bražina
Masarykova univerzita, Právnická fakulta
Abstrakt: Záměrem příspěvku je poukázat na vývoj požadavků kladených na právo být slyšen ve
správním řízení v doktríně a právní úpravě v průběhu 20. století a začátku 21. století. Autor si klade
za cíl potvrdit výchozí myšlenku, že právo být slyšen má v českém a slovenském prostředí dlouhou
tradici. Právo být slyšen (i přes určité peripetie) nabýval a nabývá v průběhu času na stále větším
významu. Příspěvek se zaměří i na možné příčiny zásadnějších změn v chápaní tohoto institutu,
přičemž autor předestře i vlastní úvahy z hlediska budoucího směřování tohoto institutu při přihlédnutí
k rozhodovací praxi správních soudů.
Klíčová slova: právo být slyšen, právo vyjádřit námitky, zásada slyšení
Abstract: The intention of this paper is to highlight the evelution of requirements for the right to be
heard in an administrative proceedings in doctrine and legislation in the 20th century and early 21st
century. The author aims to confirm the initial idea that the right to be heard in the Czech and Slovak
republic has long tradition. Right to be heard (despite some peripeteia) became and will become all
the more important. The paper will also focus on possible causes profound changes in the
understanding of this concept, the author will propose its own considerations in terms of the future
evolution of this institution when considering the caselaw of administrative courts.
Key words: right to be heard, right to information about initiation of proceedings, hearing principle
Úvod
Právo být slyšen jakožto jedno ze základních procesních práv účastníků řízení má na území
České republiky poměrně dlouhou tradici. Toto právo zaručuje účastníkům správního řízení, že
v řízení mohou uplatnit své námitky, návrhy a stanoviska. Na uplatnění tohoto práva navazuje
povinnost správního orgánu na uplatněné námitky odpovídajícím způsobem reagovat, zhodnotit je a
přizpůsobit tomu, jak procesní postupy, tak zejména rozhodnutí ve věci samé. Právo být slyšen
odvozováno nejen z práva na spravedlivý proces2, ale také z principu demokratického právního státu3
či principu lidské důstojnosti.4 Konkrétní požadavky pro správní orgány vyplývají jak z právních
dokumentů Rady Evropy či Evropské unie, tak rovněž ústavních i zákonných předpisů. Cílem tohoto
příspěvku je poukázat na skutečnost, že i přes poměrně zakotvení v právních předpisech i doktríně
není právo být slyšen v praxi správních orgánů vždy zcela správně pojímáno a aplikováno. Domnívám
se, že tato skutečnost má svou příčinu samotné praxi správních orgánů a není primárně zapříčiněna
nedostatečnou právní úpravou. Toto východisko by měla potvrdit níže provedená analýza požadavků
jednotlivých právních předpisů, které v průběhu 20. století až do dnešní doby sloužily jako základních
procesních předpisy pro vedení správního řízení.

Tento příspěvek byl vypracován v rámci projektu „Právo být slyšen ve správním a daňovém řízení“
(MUNI/A/1284/2016), realizovaného v rámci projektů specifického výzkumu Masarykovy univerzity.
2MOLEK, Pavel. Právo na spravedlivý proces. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012. Ediční
řada Lidská práva, s. 358 a NÖHMER, Sabrina. Das Recht auf Anhörung im europäischen
Verwaltungsverfahren. 1. Aufl. Tübingen: Mohr Siebeck, 2013, s. 15.
3GRABENWARTER,
Christoph a Michael HOLOUBEK. Verfassungsrecht - Allgemeines
Verwaltungsrecht. 2., überarbeitete Aufl. Wien: Facultas.wuv, 2014, s. 268.
4HOFFMANN-RIEM, Wolfgang, Eberhard SCHMIDT-AßMANN a Andreas VOßKUHLE. Grundlagen
des Verwaltungsrechts. Band II, Informationsordnung, Verwaltungsverfahren, Handlungsformen.
2. Auflage. München: C.H. Beck, 2012, s. 265.
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První polovina 20. století
Jednu z prvních zmínek o tom, že správní orgán má povinnost umožnit účastníkovi
správního řízení uplatnit své stanovisko či účastníka řízení k předmětu řízení vyslechnout nalezneme
v díle Otto Mayera Deutsches Verwaltungsrecht.5 Zmíněný autor upozorňuje, že účastníkovi řízení
má být dána tato možnost před vydáním rozhodnutí při shromáždění podkladů řízení. Právě tento
aspekt či specifický projev práva být slyšen vycházející z převážně písemné povahy správního řízení
se projevuje i v současnosti, kdy správní orgán pravidelně umožní účastníkovi nahlédnout do
podkladů řízení a ten následně uplatnit své námitky. Ostatně tento aspekt zdůrazňovala i
prvorepubliková judikatura nejvyššího správního soudu. Ta uváděla, že pokud správní orgán získá
podklady, které nepředložil daný účastník řízení, musí tomuto účastníkovi umožnit, aby se k nim
vyjádřil.6 I zde se předpokládalo, že účastník řízení pravidelně uplatní své námitky za situace, kdy
správní orgán má k dispozici „takřka“ všechny podklady řízení. Co se týče základní prvorepublikové
procesní úpravy, podle § 42 vládního nařízení č. 8/1928 Sb. platilo, že správní orgán má umožnit
účastníkovi uplatnit v řízení svá práva a zájmy. Právní úprava sice výslovně neuváděla, že účastník
má mít možnost uplatnit stanoviska a námitky, nicméně právo být slyšen bylo možné z výše
uvedeného textu odvodit. Právo být slyšen znala i teorie. J. Hoetzel hovoří v této souvislosti o zásadě
slyšení. Lze uzavřít, že prvorepubliková praxe i doktrína právo být slyšen znala a považovala jej za
důležitou součást procesních práv účastníků řízení.
Léta 1948 až 1989
I v období mezi léty 1948 až 1989 základní procesní předpisy upravující správní řízení
obsahovaly právní úpravu, ze které je možné dovodit, že účastníci řízení mohli před vydáním
rozhodnutí uplatnit své námitky či stanoviska.7 Podle § 7 odst. 2 vládního nařízení č. 20/1955 Sb. měli
občané dostat v řízení možnost uplatnit své stanovisko a účinně obhájit svá práva a zájmy. Ze znění
tohoto ustanovení lze dovodit právo účastníků řízení uplatnit své námitky. Nicméně samotná
formulace „účinně obhájit“ poukazuje na značně vychýlený vztah mezi veřejnou správou a adresátem.
Nastíněná formulace jednoznačně prokazuje nadřazenost veřejných zájmů nad zájmy jednotlivců,
kteří museli v řízení prokázat, že jejich zájem nenaruší zájmy celospolečenské. Přestože právní
úprava měla umožnit uplatnění námitek či stanovisek, domnívám se, že v praxi se toto ustanovení
vykládalo převážně formalisticky a účastníci řízení ve skutečnosti neměli příliš možností reálně
výsledné rozhodnutí ovlivnit. Totožné závěry lze učinit k§ 2 odst. 1 vládního nařízení č. 91/1960 Sb.,
podle kterého národní výbory dají vždy možnost, aby mohli občané svá práva a oprávněné zájmy
účinně obhájit.
Jistý posun lze vysledovat s přijetím zákona č. 71/1967 Sb. Ten konkrétně v § 3 odst. 2
uváděl, že správní orgány jsou povinny postupovat v řízení v úzké součinnosti s občany a
organizacemi a dát jim vždy příležitost, aby mohli svá práva a zájmy účinně hájit, zejména se vyjádřit
k podkladu rozhodnutí, a uplatnit své návrhy. Již samotné vyjádření slovy hájit oproti slovu obhájit
naznačuje určitý dílčí posun ve vnímání účastníka řízení jakožto subjektu a nikoliv výlučně objektu
řízení. Avšak stále je ze znění zákona patrné nadřazení zájmů veřejných nad zájmy jednotlivce.
Odborná literatura v této souvislosti hovoří o zásadě aktivní součinnosti, podle které občané mají
dostat možnost vyjádřit se.8 Zvýraznila taktéž, že uplatnění práv slouží zejména naplnění hlavního
účelu řízení, a to vydání zákonného rozhodnutí.9 Co lze nepochybně vnímat kladně na správním řádu
z roku 1967 je skutečnost, že uplatnění práva být slyšen dává i konkrétnější, výslovnou, podobu, a to
v § 33 odst. 2. Podle tohoto ustanovení je správní orgán povinen dát účastníkům řízení možnost, aby
se před vydáním rozhodnutí mohli vyjádřit k podkladům i ke způsobu jejich zjištění, popřípadě
navrhnout jejich doplnění. Jsem názoru, že v praxi správních orgánů se toto ustanovení neaplikovalo
Otto. Deutsches Verwaltungsrecht. Erster Band. München: Verlag von Duncker & Humblot,
1895. Systematisches Handbuch der Deutschen Rechtswissenschaft, s. 55.
6 Boh. A 7/19 (nález ze dne 14. 1. 1919, č. 116/18).
7ČERNÝ, Jan. Nový správní řád s komentářem a doplňujícími předpisy. Liberec: Krajské
nakladatelství, 1959. Příručka pro pracovníky orgánů státní správy, s. 65.
8Správní řízení: komentář ke správnímu řádu (zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení). Praha: TEPS
- tisková, ediční a propagační služba MH, 1969, s. 17.
9V souvislosti s pojmem zákonnost zde hovoříme o pojmu socialistická zákonnost, což je pojem od
zákonnosti v dnešním slova smyslu ve svém obsahu značně odlišný.
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příliš často či v tom významu, který mu lze přikládat dnes. Účastníkům řízení mohla být dána možnost
uplatnit své námitky, nicméně v rámci rozhodování samotného k nim již nebyly adekvátně
vyhodnocovány a jejich uplatnění bylo spíše formální. Lze na druhou stranu uvést, že toto znění
zákona (a jeho správný výklad) vytvořilo pro budoucí praxi po roce 1989 dostatečný základ pro reálné
uplatnění tohoto práva v rámci správního řízení.
Přijetí nového správního řádu
Již v období po roce 1989 se vlivem společenských změn začalo prosazovat materiální
uplatňování procesních práv v rámci správního řízení. O této skutečnosti svědčí poměrně bohatá
judikatura, která uplatňování práva být slyšen zdůrazňovala. 10 Do kontextu společenských změn
zapadá i přijetí nového správního (zákon č. 500/2004 Sb. správní řád), který v 4 odst. 4 stanoví, že
správní orgán umožní dotčeným osobám uplatňovat jejich práva a oprávněné zájmy. Již na první
pohled je zřejmé „narovnání“ vztahu mezi správním orgánem a účastníkem řízení, neboť ten již nemá
své zájmy obhajovat, respektive hájit, nýbrž uplatňovat. Je nepochybné, že jedním z aspektů
uplatnění práv je užití oprávnění plynoucích z práva být slyšen. Konkrétní úpravu pak obsahuje § 36
odst. 3, podle kterého musí být účastníkům před vydáním rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit
se k podkladům rozhodnutí. Podle 36 odst. 2 mohou účastníci řízení kdykoliv během řízení uplatnění
svá stanoviska. Nový správní řád zvýrazňuje aktivní roli správního orgánu, který musí účastníky řízení
upozornit na možnost uplatnění námitek k podkladům řízení, což představuje jádro práva být slyšen.
Účastníkům řízení je nadto výslovně dána možnost uplatnit své stanovisko, ať už k průběhu řízení
samotného či vyjádřit svůj názor na projednávanou věc.11 Správnímu orgánu náleží povinnost na
každé uplatnění práva reagovat a adekvátně je vyhodnotit. Podle mého názoru právní úprava
poměrně jednoznačně vysvětluje, jaké povinnosti jsou správním orgánům v rámci správního řízení
uloženy, avšak i přes tuto skutečnost svědčí obsáhlá judikatura 12 o tom, že oprávnění plynoucí z práva
být slyšen nejsou účastníkům správních řízení zajištěny v odpovídajícím rozsahu.
Závěr
V souvislosti s uplatňováním oprávnění plynoucích z práva být slyšen lze odlišovat pasivní a
aktivní pozici správního orgánu. Pasivní pozici představuje situace, kdy správní orgán toliko „strpí“,
že účastník řízení uplatní svá práva, aktivní povinnost správním orgánům určuje povinnost konat a
kupř. upozornit účastníka řízení na možnost uplatnit námitky k podkladům řízení. Právní úprava
postupně zpřesňuje povinnosti správního orgánu a přechází k uložení většího počtu aktivních
povinností a z části přenáší procesní aktivitu z účastníků na správní orgány.
Právo být slyšen, resp. oprávnění z něj plynoucí, jsou v českém prostředí známé
dlouhodobě. Přesto jsou s jeho uplatňováním v nemalém množství případů spojeny problémy, o čemž
svědčí poměrně bohatá judikatura, která správním orgánům v řadě případů vytýká formalistický
přístup k uplatňování práva být slyšen. Příčinu lze pravděpodobně najít v přístupu správních orgánů,
než v nedostatečné právní úpravě, jejíž znění nepůsobí rozporně. Po mém soudu zde do jisté míry
existuje setrvačnost z dřívějších postupů, které reálnému naplňování práva být slyšen příliš nakloněny
nebyly. Domnívám se, že do budoucna bude zásadní, aby se správní orgány zaměřily na materiální
uplatňování práva být slyšen, což by mělo být potvrzeno nejen tlakem ze strany soudů, ale zejména
vlastní činností veřejné správy a to formou školení apod. Věřím, že se do budoucna bude přístup k
aplikování požadavků plynoucích z práva být slyšen zlepšovat a že bude toto právo účastníkům řízení
zajišťováno v odpovídajícím rozsahu.
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VPLYV LEGISLATÍVNYCH ZMIEN SPRÁVNEHO SÚDNICTVA NA
PRÁVOPLATNOSŤ ROZHODNUTIA ORGÁNU VEREJNEJ
SPRÁVY
Marianna Džačková
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Súdny prieskum správnych aktov je významný prostriedok kontroly verejnej správy.
Predkladaný článok definuje právoplatnosť rozhodnutia orgánu verejnej správy v kontexte
legislatívnych zmien správneho súdnictva, ktoré ju značne ovplyvnili. Autorka porovnáva
charakteristické znaky a dôsledky právoplatnosti, ako bola chápaná do r. 1991, keď bol súdny
prieskum správnych aktov značne eliminovaný a dnes, kedy má správne súdnictvo nezastupiteľné
miesto v systéme opravných prostriedkov správneho konania.
Kľúčové slová: právoplatnosť, rozhodnutie orgánu verejnej správy, správny súd, právna úprava,
novelizácie
Abstract: Judicial review of administrative decisions is important control mean in public
administration. The article deals with amendments of legislative regulation of administrative judiciary
and how they affected on the finality of administrative decision. The author provides a comparison of
main features of finality how it was understood until 1991 and nowadays, when judicial review is
irrecoverable legal remedy in administrative proceeding.
Key words: finality, administrative decision,administrative court, legal regulation, amendment.
ÚVOD
Súdny prieskum správnych aktov je neodmysliteľnou súčasťou právneho štátu. Vychádza zo
základného princípu demokracie, v zmysle ktorého musí byť verejná správa kontrolovaná súdnou
mocou. Fyzické a právnické osoby ako adresáti verejnomocenských oprávnení správnych orgánov
musia mať možnosť domáhať sa súdneho prieskumu správnych aktov a činnosti správneho orgánu,
pokiaľ došlo k porušeniu jeho verejných subjektívnych práv. Správne súdnictvo má svoj právny základ
v čl. 46 ods. 2 ústavného zákona č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších
zmien : „Kto tvrdí, že bol na svojich právach ukrátený rozhodnutím orgánu verejnej správy, môže sa
obrátiť na súd, aby preskúmal zákonnosť takéhoto rozhodnutia, ak zákon neustanoví inak. Z
právomoci súdu však nesmie byť vylúčené preskúmanie rozhodnutí týkajúcich sa základných práv
a slobôd.“ Právny rámec správneho súdnictva tvorí v súčasnosti zákon č.162/2015 Z. z. Správny
súdny poriadok (ďalej len správny súdny poriadok), nahradil od 1.7.2016 dovtedy účinnú právnu
úpravu zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších zmien (ďalej len
občiansky súdny poriadok).
Správne súdnictvo poskytuje ochranu práv jednotlivcom prostredníctvom podania správnej
žaloby. Správna žaloba predstavuje oprávnenie účastníka konania domáhať sa ochrany svojich
subjektívnych práv, pokiaľ sa domnieva, že došlo k ich porušeniu zo strany správneho orgánu pri
výkone jeho činností. Právna úprava umožňuje súdny prieskum rozhodnutí orgánov verejnej správy,
opatrení individuálnej povahy, nečinnosti a iného zásahu zo strany verejnej moci.
Podanie správnej žaloby priamo neguje základný právny princíp res iudicata a popiera účinky
právoplatného rozhodnutia orgánu verejnej správy. Súdny prieskum rozhodnutí na základe žaloby
podanej účastníkom konania je priamo podmienený právoplatnosťou napadnutého rozhodnutia.
Žalobou sa nespokojný účastník správneho konania domáha zrušenia, resp. zmeny napadnutého
rozhodnutia, ktoré nadobudlo právoplatnosť.
Právoplatnosť je základná vlastnosť rozhodnutia orgánu verejnej správy. Má zabezpečiť istotu
v právnych vzťahoch založených rozhodnutím. Právoplatné rozhodnutie by malo byť záväzné
a rešpektované účastníkmi konania, ako aj tretími subjektmi. Nerešpektovanie právoplatných
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rozhodnutí by znamenalo destabilizáciu práva. Z tohto dôvodu by mali byť zásahy do právnych
vzťahov založených právoplatným rozhodnutím možné len vo výnimočných zákonom ustanovených
prípadoch, kedy je ohrozená zákonnosť a individuálne práva fyzických a právnických osôb.
Správne súdnictvo a právoplatnosť sú dva základné právne inštitúty verejnej správy, ktoré si
vzájomne protirečia, ale každý z nich má v právnom poriadku svoje opodstatnenie. V zmysle
zabezpečenia právnej istoty účastníkov správnych konaní, ako aj ďalších subjektov je nevyhnutné
tieto inštitúty analyzovať a určiť ich vzájomný vzťah.
2
CHARAKTERISTIKA PRÁVOPLATNOSTI ROZHODNUTIA ORGÁNU VEREJNEJ
SPRÁVY
Inštitút právoplatného rozhodnutia je imanentnou súčasťou všetkých európskych právnych
poriadkov, vybudovaných na základoch rímskeho práva. Rímska zásada „Res iudicata pro veritate
accipitur “ znamenala, že právoplatne rozsúdená vec sa prijíma ako pravda. Rozsudok sa stal
základom vzájomného právneho vzťahu medzi stranami. Rozhodnutie určilo záväzným spôsobom
právo o ktoré viedli spor účastníkmi daného právneho vzťahu a toto je pravdivé a nemenné. Zmyslom
právoplatnosti bolo zaistiť právnu istotu a stabilitu v právnych vzťahoch.
Právoplatnosť je stáročia pevne zakorenená v právnych poriadkoch moderných právnych
štátov, právny poriadok SR nevynímajúc. Vo všeobecnosti právny poriadok rozlišuje chápanie
právoplatnosti podľa druhu rozhodnutia. Odlišne možno poňať právoplatnosť súdneho rozhodnutia
a odlišne právoplatnosť rozhodnutia orgánu verejnej správy.
Právoplatnosť vo formálnom zmysle
Právoplatnosť rozhodnutia orgánu verejnej správy možno chápať v 2 významových rovinách
– formálnom a materiálnom. Formálne chápanie právoplatnosti vychádza z procesnej stránky
rozhodnutia. Znamená, že rozhodnutie vydané príslušným správnym orgánom nie je napadnuteľné
riadnym opravným prostriedkom, čiže účastník konania sa už voči nemu nemôže účinne brániť
v riadnom opravnom konaní. Správne konanie sa nástupom účinkov právoplatného rozhodnutia
končí. Z procesnej stránky inštitút právoplatnosti znamená dve veci: 1. Správne konanie je aj proti
vôli účastníkov konania definitívne skončené a nemožno v ňom ďalej pokračovať. 2. V danej veci
nemožno konať a rozhodovať znova. Správny orgán nemôže znova začať konanie vo veci
a v prípadoch návrhových konaní nemožno znova podať návrh na začatie konania žiadnym
z účastníkov pôvodného konania. Ani odlišným od účastníka, ktorý inicioval pôvodné konanie.
Právoplatné rozhodnutie vydané príslušným orgánom v správnom konaní je pre účastníkov záväzné
a nemôžu iniciovať jeho zmenu.
Na druhej strane, procesné účinky právoplatnosti rozhodnutia poskytujú účastníkom konania
právnu ochranu a istotu v právnych vzťahoch. Je potrebné dodať, že právoplatnosťou rozhodnutia
a jeho procesnými účinkami sú viazaní nielen účastníci konania, ale aj správny orgán, ktorý ho vydal,
aj ďalšie subjekty. Správny orgán nemôže právoplatné rozhodnutie svojvoľne zmeniť ani zrušiť, alebo
iným spôsobom upraviť právne pomery účastníkov konania. Z formálnej právoplatnosti rozhodnutia
existujú aj zákonné výnimky. Napr. správny poriadok umožňuje správnemu orgánu zmeniť a opraviť
písomné vyhotovenie rozhodnutia, pokiaľ obsahuje chyby v písaní, počtoch a zrejmé nesprávnosti.
Môže tak urobiť na návrh účastníka konania aj z úradnej moci, ale v takomto prípade o oprave musia
byť účastníci konania upovedomení.1
Procesná stránka právoplatnosti rozhodnutia správneho orgánu je vyjadrená v základnom
princípe ne bis in idem – nie dvakrát o tej istej veci, ktorý je príznačný najmä pre oblasť správneho
trestania. Zabraňuje dvojitému postihu obvinenej osoby. Pokiaľ je voči obvinenej osobe v konkrétnom
konaní vydané právoplatné rozhodnutie, konanie sa končí. Osoba nemôže byť v rovnakej veci znova
obvinená, nemôže byť voči nej znovu vedené konanie, nemôže jej byť o danej veci rozhodnuté inak
ani zmenený druh a výška sankcie. Rovnaká vec je založená totožnosťou predmetu konania
(totožnosťou skutku) aj totožnosťou účastníkov konania.
2.1

Bližšie pozri § 47 ods.6 zákona č. 71/1967 Sb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších právnych predpisov.
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Právoplatnosť v materiálnom zmysle
Materiálna stránka právoplatnosti rozhodnutia vydaného v správnom konaní je viazaná na
obsahovú stránku rozhodnutia. Obsahom rozhodnutia sú konkrétne práva a povinnosti individuálne
určených subjektov. Pri konštitutívnych rozhodnutiach dochádza k vzniku, zmene alebo zániku práv
a povinností, ktoré z nich vyplývajú, deklaratórne rozhodnutia potvrdzujú už existujúce práva
a povinnosti. Okamihom právoplatnosti rozhodnutia nastávajú jeho právne účinky – teda vznik,
zmena, zánik práv a povinností z neho vyplývajúcich, alebo nastáva definitívne potvrdenie už
existujúceho právneho stavu.
Právoplatnosť predstavuje vlastnosť rozhodnutia orgánu verejnej správy, ale zároveň možno
hovoriť aj o štádiu právnej sily takéhoto rozhodnutia. Vyjadruje jeho zásadnú trvalosť,
nemeniteľnosť a nezrušiteľnosť. Podľa Košičiarovej „Ak je rozhodnutie právoplatné, znamená to, že
upravuje konečným spôsobom právne pomery účastníkom konania a túto skutočnosť musí každý
rešpektovať.“2 Právoplatné rozhodnutie ustanovuje záväzný právny stav, z ktorého vyplývajú práva
a povinnosti pre účastníkov konania. Tí sú právoplatným rozhodnutím viazaní a povinní sa ním riadiť.
V opačnom prípade môže nastúpiť donucovacia moc štátu. Právoplatné rozhodnutie ako individuálny
správny akt definitívne upravuje právne pomery a právny status osôb, ktoré sú v rozhodnutí presne
identifikované.
Materiálna stránka právoplatnosti rozhodnutia sa prejavuje predovšetkým v záväznosti
rozhodnutia, resp. výroku rozhodnutia pre určitý počet subjektov. Rozhodnutie orgánu verejnej správy
vydané v správnom konaní je individuálny správny akt. Zaväzuje presne určený okruh účastníkov
konania, ktorí sú presne v rozhodnutí identifikovaní a každému presne určuje ich individuálne práva
a povinnosti, ktoré sú obsahom takéhoto rozhodnutia. Účastníci konania so povinní právoplatné
rozhodnutie rešpektovať a riadiť sa jeho účinkami vo svojich právnych vzťahoch.
S nástupom účinkov právoplatnosti sa zakladá vyvrátiteľná domnienka zákonnosti, správnosti
a pravdivosti právoplatného rozhodnutia správneho orgánu. Pokiaľ je rozhodnutie právoplatné, má sa
za to, že je v súlade s právnymi predpismi, správne a bez vád, kým sa nepreukáže opak. Právoplatné
rozhodnutie musí byť rešpektované právnym poriadkom, účastníkmi správneho konania ktorých
zaväzuje, ale aj ďalšími subjektmi, ktorých sa týka. Právoplatnosť rozhodnutia je rešpektovaná aj zo
strany štátnych orgánov tým spôsobom, že právny poriadok umožňuje využitie donucovacích
prostriedkov v prípade, že niektorý subjekt nerešpektuje právoplatnosť a účinky rozhodnutia, ktoré ho
zaväzujú.
Keďže však ide o vyvrátiteľnú domnienku, právny poriadok pozná prípady, kedy je možné
prelomiť zásadu res iuditae a nerešpektovať účinky právoplatného rozhodnutia. Správne konanie sa
síce nástupom právoplatnosti končí, ale za určitých okolností je možné uskutočniť nové konanie pred
správnym orgánom, ktorý rozhodnutie vydal, prípadne preskúmať právoplatné rozhodnutie správnym
orgánom vyššieho stupňa. Ide o tzv. mimoriadne opravné prostriedky v správnom konaní upravené
v zákone č. č. 71/1967 Sb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej
len správny poriadok)3. Okrem týchto právny poriadok SR v súčasnosti upravuje aj osobité dozorové
prostriedky nápravy právoplatného rozhodnutia vydaného v správnom konaní, ktoré upravujú
osobitné právne predpisy. Náprava právoplatného rozhodnutia je uskutočňovaná mechanizmami,
ktoré stoja mimo sústavu verejnej správy. Zaraďujeme ich k vonkajšej kontrole verejnej správy.
Hovoríme o prokurátorskom dozore nad dodržiavaním zákonnosti pri výkone verenej správy
a súdnom prieskume individuálnych správnych aktov súdmi, tzv. správnom súdnictve. Čiastočne
dochádza k ich vzájomnému prekrývaniu, keďže aj prokurátor môže za podmienok ustanovených
zákonom iniciovať prieskum správneho aktu súdom.
2.2

Zákonné vyjadrenie právoplatnosti
Právoplatnosť rozhodnutia orgánu verejnej správy je stručne upravená v § 52 ods. 1
Správneho poriadku: „rozhodnutie, proti ktorému sa nemožno odvolať (podať rozklad), je
právoplatné.“
Definíciu právoplatnosti ani žiadne ďalšie ustanovenia upravujúce následky
právoplatnosti Správny poriadok neobsahuje. Pre pochopenie materiálnej stránky tohto inštitútu je
nevyhnutné využiť odbornú literatúru a zaužívanú prax, keďže vyjadrenie materiálnej právoplatnosti
2.3

2Košičiarová,

S.: Správny poriadok. Komentár. Šamorín: Heuréka, 2013,s.216.
Bližšie pozri: § § 62 - 68 zákona č. 71/1967 Sb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších právnych predpisov.
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v právnej úprave správneho konania absentuje. Zákon upravuje výslovne iba formálnu stránku
právoplatnosti, ktorá nastáva:
a) doručením rozhodnutia
b) výslovným vzdaním sa práva účastníka konania podať opravný prostriedok
c) márnym uplynutím lehoty na podanie odvolania
d) späťvzatím podaného opravného prostriedku
e) vydaním rozhodnutia a opravnom prostriedku.4
Pre porovnanie český zákon č. 500/2004 Sb. Správni řád v aktuálnom znení upravuje
právoplatnosť v § 73 nasledovne: (1) Nestanoví-li tento zákon jinak, je v právní moci rozhodnutí,
které bylo oznámeno a proti kterému nelze podat odvolání.
(2) Pravomocné rozhodnutí je závazné pro účastníky a pro všechny správní orgány; Pro jiné osoby
je pravomocné rozhodnutí závazné v případech stanovených zákonem v rozsahu v něm uvedeném.
Pravomocné rozhodnutí o osobním stavu je závazné pro každého. Jestliže je pro práva a povinnosti
účastníků určující právo k movité nebo nemovité věci je pravomocné rozhodnutí závazné i pro právní
nástupce účastníků. Odsek 1 citovaného ustanovenia upravuje formálnu stránku právoplatnosti
obdobným spôsobom, obdobne ako je to v slovenskom Správnom poriadku. Následný ods.2
charakterizuje materiálnu stránku právoplatného rozhodnutia, čiže záväznosť. Upravuje prípady
druhov rozhodnutí orgánov verejnej správy a ich záväznosť, ktorá je podstatná najmä pre osoby
odlišné od adresátov rozhodnutia.
Na mieste by bola vhodná úvaha, či je vyjadrenie právoplatnosti, ktoré sa za 50 ročnú
účinnosť slovenského Správneho poriadku nezmenilo postačujúce, a či by nebolo vhodné
pouvažovať aj nad jeho materiálnym vyjadrením. Podľa názoru autorky by to vhodné bolo, nakoľko
chápanie právoplatnosti, ako aj účinkov z nej vyplývajúcich sa pod vplyvom vývoja právneho
poriadku mení. Výrazný vplyv má najmä rozvoj súdneho prieskumu správnych aktov a prijatie
zákona č. 162/2015 Z. z Správny súdny poriadok (ďalej len správny súdny poriadok). Bližšie
v nasledujúcom texte.
VŠEOBECNE O SPRÁVNOM SÚDNICTVE
Pod pojmom správne súdnictvo rozumieme vo všeobecnosti súdny prieskum aktov vydaných
orgánmi verejnej správy, ako externú kontrolu verejnej správy zo strany súdnej moci. Jedna
z početných definícií chápe správne súdnictvo ako „súdnu kontrolu verejnej správy, ktorej cieľom
je ochrana subjektívnych práv dotknutých aktmi verejnej správy, a teda je to kontrola
zákonnosti výkonu verejnej správy.“5 Správne súdnictvo možno chápať vo funkčnom zmysle ako
súdnu jurisdikciu nad činnosťou verejnej správy. V organizačnom zmysle ho možno chápať ako
systém správnych súdov, resp. súdov plniacich funkcie správneho súdnictva.6 Základnou funkciou
správneho súdnictva je prieskum konkrétnych správnych aktov a s tým súvisiaci prieskum
abstraktných aktov podzákonnej povahy.
3

Vývoj správneho súdnictva v právnom poriadku SR do r. 1991
Súdny prieskum správnych aktov má v právnom poriadku SR ako aj v právnych poriadkoch
jemu predchádzajúcich svoje stabilné historické miesto. Už právny poriadok 1. ČSR po prvej svetovej
vojne recipoval dovtedajšiu rakúsku právnu úpravu správneho súdnictva. Zákonom č. 3/1918 Sb.
o nejvyšším správním soudě a o řešení kompetenčních konfliktů v podstate nadviazal a prevzal
dovtedajšiu úpravu zákona č. 36/1876 ř .z. o zřízení správního soudu iba s nepodstatnými zmenami7.
Najvyšší správny súd predstavoval jediný správny súd s celoštátnou pôsobnosťou. Poskytovala sa
ochrana verejných subjektívnych práv. Preskúmavali sa iba individuálne správne akty. Súdne
konanie mohlo začať iba na návrh – nazývaný sťažnosť. Oprávnení na podanie sťažnosti boli
3.1

4Sobihard

J.: Správny poriadok 4.vyd., Bratislava: IURA EDITION,2009 s.209-210.
HÁCHA, E: Správní soudnictví. Slovník veřejného práva československého, IV. Díl, Brno: Brno,
1938. In: ŠTEVČEK, M. a kol. : Civilné právo procesné. Základné konanie a správne súdnictvo. 2.vyd.
Žilina: Eurokódex,2013.s.530.
6 PRUCHA,P., POMAHAČ,R .:Lexikon správní právo. Ostrava: Sagit, 2002, s.483. In: : ŠTEVČEK, M.
a kol. : Civilné právo procesné. Základné konanie a správne súdnictvo. 2.vyd. Žilina:
Eurokódex,2013.s.531.
7MACUR, J. Správní soudnictví. Brno: Univerzita J.E. Purkyně v Brne, 1986.s.55.
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účastníci správneho konania (občania alebo organizácie), z ktorého vznikol spor. Podanie návrhu
bolo podmienené využitím riadnych opravných prostriedkov v správnom konaní. Správne súdnictvo
bolo budované na kasačnom princípe. V posledných rokoch 1.ČSR bola činnosť NSS podrobená
značnej kritike najmä pre dĺžku súdnych konaní. Podľa vtedajších názorov správne súdnictvo strácalo
svoj praktický význam, nakoľko konanie trvalo 3 aj viac rokov a ku konečnému rozhodnutiu
dochádzalo v dobe, kedy oprávnený už stratil záujem na vybavení sťažnosti.8
Po 2.svetovej vojne nadviazala právna úprava správneho súdnictva na svoju predvojnovú
úpravu, až na fakt, že najvyšší správny súd bol premiestnený do Bratislavy. Ústava z roku 1948
počítala s existenciou jedného správneho súdu pre celé územie ČSR a predpokladalo sa aj vydanie
osobitného zákona, ale k tomu nedošlo. Zákonom č. 65/1952 sb. o prokuratúre bol de jure zrušený
len s premáhaním trpený a prakticky nefunkčný najvyšší správny súd a správne konanie tak končilo
na centrálnom úrade, do ktorého pôsobnosti vec patrila.9 Prevládol názor, že pre socialistickú
spoločnosť nebude potrebná existencia správnych súdov a kontrola zákonnosti správnych aktov bola
zverená iným kontrolným orgánom, najmä všeobecnému dozoru prokuratúry, alebo aj odborom a
občianskym komisiám.
Súdny prieskum niektorých správnych aktov súdmi zostal aj po r. 1953 čiastočne zachovaný.
V tomto období dochádza v právnom poriadku k prechodu súdneho prieskumu správnych aktov
zo špecializovaného správneho súdu na všeobecné súdy. Správny poriadok prijatý v r. 1967
obsahoval ustanovenie o súdnom prieskume správnych aktov v § 70 „Osobitné zákony ustanovujú,
v ktorých prípadoch súdy preskúmavajú rozhodnutia správnych orgánov.“ (Toto ustanovenie bolo
v Správnom poriadku až do 1.7.2016). Obdobne na to nadväzovali ustanovenia 4.hlavy 4. Časti
zákona č. 99/1963 Sb. Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len OSP), ktorá mala názov : Prieskum
iných rozhodnutí iných orgánov súdom. Podľa § 244:“ Ak má súd podľa zákona preskúmať
rozhodnutia iných orgánov, použijú sa pre také konanie ustanovenia tohto zákona, pokiaľ nie je
osobitným predpisom ustanovené niečo iné.“ Správny poriadok ako aj Občiansky súdny poriadok
predpokladal existenciu prípadov, kedy osobitný predpis umožňuje súdny prieskum rozhodnutí
správnych orgánov.“Išlo o enumeratívny princíp. Súdny prieskum mal v tomto období zmiešaný
charakter. Išlo o súdne konanie v 1.stupni, ale malo charakter opravného prostriedku, preto aj jeho
systematické zaradenie v OSP v 4.časti – opravné prostriedky, kde bol zaradený za mimoriadnymi
opravnými prostriedkami.
Zákonná úprava ponechala kasačný princíp. Kontrolná činnosť súdu bola zameraná výlučne
na zákonnosť napadnutého rozhodnutia, nie vhodnosť ani účelnosť. OSP výslovne nehovoril o
vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov pred podaním žaloby, to bolo ponechané na osobitné
predpisy. Rozsah rozhodnutí, ktoré mohli byť preskúmateľné súdom v tomto období bol však malý.
Išlo najmä o veci týkajúce sa voličských zoznamov a dôchodkového a sociálneho zabezpečenia,
alebo napr. kárne opatrenia JRD. Súdny prieskum bol v tomto období jednoinštančný, proti
rozhodnutiu súdu nebolo možné podať odvolanie, s výnimkou vecí dôchodkového zabezpečenia.
Zákonná úprava vychádzala z názoru, že počet prípustných opravných prostriedkov je dostačujúci.
Správne súdnictvo bolo považované za opravný prostriedok voči rozhodnutiu orgánu verejnej správy,
nie za spôsob ochrany subjektívnych práv v administratívnych vzťahoch.
Aj v tomto období však existovali právne názory, že súdny prieskum rozhodnutí orgánov
verejnej správy má v právnom poriadku svoje nezastupiteľné miesto a nemôže byť v plnej miere
nahradený dozorom prokuratúry. Základnými argumentmi za udržanie správneho súdnictva boli, že:
Účastník správneho konania nedisponoval žiadnym prostriedkom nápravy, ktorým by mohol iniciovať
prieskum právoplatného rozhodnutia prostredníctvom súdu.10 Prokuratúra ako štátny orgán
nezabezpečovala dostatočnú záruku ochrany subjektívnych práv účastníkov konania.11
3.2

Obnovenie správneho súdnictva po r. 1989

Tamtiež.
Kuklik J. a kol.: Vývoj československého práva 1945-1989.Praha: Linde,2009. S.304.
10HROMADA, J.: Několik úvah o problému renesance správního soudnictví. In: Správní právo, 1969,
č.1, s. 3-9.
11ZOULÍK, F.: Úvaha nad některými problémy správního soudnictví. In: Správní právo, 1969, č.3, s.
129-139.
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V 90tych rokoch po zmene štátneho režimu vyvstala požiadavka zabezpečenia vyššej
ochrany verejných subjektívnych práv fyzických a právnických osôb v oblasti verejnej správy. Stále
viac prevládali názory presadzujúce opodstatnenosť súdnej kontroly verejnej správy. Správne
súdnictvo má svoje miesto v systéme záruk zákonnosti verejnej správy a že inštitút správneho
súdnictva je nevyhnutnou súčasťou demokratickej spoločnosti. Znamenalo to rozšírenie súdnej
kontroly zákonnosti správnych rozhodnutí a zavedenie jednotného právneho režimu. Zákonom č.
519/1991 Zb., bola do OSP prijatá samostatná 5.hlava, ktorá upravovala správne súdnictvo. Správne
súdy preskúmavali zákonnosť právoplatných rozhodnutí na základe žalôb, v zákonom stanovených
prípadoch súdy preskúmavali aj neprávoplatné rozhodnutia orgánov verejnej správy (rozhodovali
o opravných prostriedkoch), prípady nečinnosti aj nezákonný zásah orgánu verejnej správy. Okrem
toho ešte 5.hlava OSP upravovala osobitné typy konaní (najmä volebne a veci územnej samosprávy).
Sústava správneho súdnictva začala byť budovaná na dvoj inštančnom princípe. V prvom stupni
rozhodovali krajské súdy (ako všeobecné súdy) a odvolací bol Najvyšší súd.
Tento právny stav platil do 1.7.2016, kedy vstúpili do účinnosti nové civilné kódexy, ktoré
nahradili dovtedy účinný OSP. Jedným z nich je zákon č.162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (ďalej
len správny súdny poriadok), upravujúci súdny prieskum správnych aktov. Samostatný procesný
kódex pre súdny prieskum správnych aktov je nepochybne veľkým prínosom. Zaradenie súdneho
prieskumu správnych aktov do OSP nepovažovala autorka za vhodné, nakoľko správne súdnictvo sa
od civilnej súdnej agendy zásadne odlišuje. Kým súdy v civilnoprávnych konaniach riešia prevažne
veci súkromnoprávneho charakteru, vyznačujúce sa rovnoprávnym postavením účastníkov (účastníci
sú na oboch stranách fyzické osoby alebo právnické osoby ), v správnom súdnictve to neplatí. V
správnom súdnictve sa riešia spory osobitného druhu, ktoré vznikajú v oblasti verejnomocenských
administratívnych vzťahov. Všeobecným predmetom súdneho prieskumu v oblasti verejnej správy
je ochrana verejných subjektívnych práv fyzických a právnických osôb, ktoré boli porušené zo strany
orgánu verejnej správy. Správny súd vždy preskúmava spor verejnoprávnej povahy. Na strane
žalobcu je vždy fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá o sebe tvrdí, že jej bola spôsobená ujma
zo strany správneho orgánu pri výkone verejnej správy. Správny orgán má pri týchto vzťahoch vždy
nadradené postavenie verejnomocenského subjektu. To sa však podaním žaloby mení. Správny
orgán pokiaľ rozhoduje v správnom konaní o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach
fyzických a právnických osôb v oblasti verejnej správy vystupuje v pozícií nadradeného subjektu.
Disponuje decíznou právomocou. Pokiaľ však fyzická alebo právnická osoba podá žalobu proti
rozhodnutiu alebo postupu takéhoto orgánu, orgán sa stáva stranou sporu o právo. Postavenie
správneho orgánu sa mení, z nadriadeného vzťahu sa stáva vzťah kvázirovnocenný v súdnom
konaní.12 Napriek tomu sa tento vzťah značne líši od vzťahu súkromnoprávneho, prejednávaného
v civilnom konaní. V civilnom konaní sa rozhoduje spor o právo, ale v správnom súdnictve ide
o prieskum zákonnosti aktov a činností verejnoprávnych subjektov.
Právna úprava Správneho súdneho poriadku
Správne súdnictvo vychádza z materiálneho chápania demokratického a právneho štátu.
O význame správneho súdnictva svedčí jeho zakotvenie v článku 46 odsek 2 Ústavy SR: „Kto tvrdí,
že bol na svojich právach ukrátený rozhodnutím orgánu verejnej správy, môže sa obrátiť na súd, aby
preskúmal zákonnosť takéhoto rozhodnutia, ak zákon neustanoví inak.“ Samotná Ústava ako
základný zákon štátu oprávňuje každú fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá cíti, že jej práva boli
porušené zo strany subjektu verejnej správy, aby sa obrátila na súd. Toto ustanovenie je ešte
rozšírené v § 2 ods. 2 správneho súdneho poriadku: „Každý, kto tvrdí, že jeho práva alebo právom
chránené záujmy boli porušené alebo priamo dotknuté rozhodnutím orgánu verejnej správy,
opatrením orgánu verejnej správy, nečinnosťou orgánu verejnej správy alebo iným zásahom orgánu
verejnej správy, sa môže za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať ochrany na správnom
súde.“ Možnosť domáhať sa ochrany na správnom súde je koncipovaná širšie v porovnaní s Ústavou.
Nielen osoby, ktorej práva boli porušené, ale aj každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ale aj
ktorá sa cíti dotknutá na svojich právach zo strany orgánu verejnej správy môže žiadať nápravu
na správnom súde. Na súdny prieskum postačí už len tvrdenie osoby, že sa cíti dotknutá.
Nový správny súdny poriadok v mnohom nadviazal na predchádzajúcu úpravu OSP, no
značne ju precizuje a rozširuje možnosti súdneho prieskumu správnych aktov. Správne súdnictvo
3.3
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poskytuje ochranu verejným subjektívnym právam individuálne určeným subjektom. Správny súdny
poriadok ako procesný kódex upravujúci súdny prieskum správnych aktov bol vytvorený za účelom
osamostatnenia správneho súdnictva od civilného konania. Samostatnosť od civilného procesu však
nie je úplná, nakoľko na konanie podľa Správneho súdneho poriadku sa subsidiárne použije zákon č.
160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok. Očakáva sa však jeho minimálne použitie, nakoľko oblasť
správneho práva sa vyznačuje osobitými metódami, vzťahmi. V ďalšom vývoji správneho súdnictva
možno očakávať úplné osamostatnenie tohto druhu súdneho konania.
Prijatím Správneho súdneho poriadku došlo k rozšíreniu súdneho prieskumu správnych aktov.
Kým do 1.7.2016 boli preskúmateľné rozhodnutia orgánov verejnej správy, podľa súčasnej úpravy
možno žalobou napadnúť aj opatrenie orgánu verejnej správy individuálnej povahy, ktoré svojou
povahou zasahujú do subjektívnych práv fyzických osôb a právnických osôb. Nóvum v súdnom
prieskume predstavuje aj zavedenie súdneho prieskumu rozhodnutí a opatrení predbežnej, procesnej
alebo poriadkovej povahy za splnenia podmienky, že mohli mať za následok ujmu na subjektívnych
právach. Okrem správnych aktov podlieha súdnemu prieskumu nečinnosť a iný zásah zo strany
orgánu verejnej správy. Základnou podmienkou uplatnenia súdneho prieskumu je využitie riadnych
opravných prostriedkov.13 V novej úprave boli značne rozšírené aj oprávnenia prokurátora.14
Rozšírením možnosti uplatnenia správnej žaloby v novej právnej úprave zo strany účastníka konania
aj prokurátora sa oslabuje právoplatnosť rozhodnutia vo verejnej správy a tým aj uplatnenie princípov
res iudicatae a ne bis in idem.
V súdnom prieskume správnych aktov zostal zachovaný kasačný princíp, t. z. že správny
súd nemôže priamo zmeniť napadnuté rozhodnutie orgánu verejnej správy. Ak je žaloba
opodstatnená, môže ho iba zrušiť a vec vrátiť vec správnemu orgánu na ďalšie konanie. Vyplýva to
zo základného princípu správneho súdnictva – ide o prieskum zákonnosti rozhodnutia orgánu verejnej
správy. Správny súd má však možnosti ako zasahovať do činnosti správneho orgánu.
V prospech silného postavenia správneho súdu svedčí aj možnosť správneho súdu vykonať
dokazovanie. Zákon síce ustanovuje, že primárne má správny súd vychádzať zo skutkového stavu
zisteného správnym orgánom, a môže vykonať dôkazy nevyhnutné na preskúmanie zákonnosti
napadnutého správneho aktu. Ale následne stanovuje výnimky, medzi inými aj ustanovenie §120
písm. a), ktoré hovorí, že správny súd nie je viazaný skutkovým stavom ako ho zistil orgán verejnej
správy a môže sám vykonať dokazovanie, ak to považuje za nevyhnutné za rozhodnutie vo veci15.
Podľa názoru autorky by primárnou úlohou súdneho prieskumu správnych aktov mala byť „iba“
externá kontrola zákonnosti nad činnosťou verejnej správy. Nemožno opomínať fakt , že sa zasahuje
do právoplatného rozhodnutia. Súdy by nemali zasahovať do skutkového stavu zisteného správnym
orgánom. Dokazovanie by pred správnym súdom malo byť vykonávané iba výnimočne. Mohlo by tak
dochádzať k suplovaniu činnosti orgánov verejnej správy súdom. Súdy by mali iba preskúmavať
správne akty z hľadiska zákonnosti, t. z. či správny orgán nezneužil a neprekročil svoje zákonom
stanovené právomoci.

4
SPRÁVNE SÚDNICTVO AKO VÝNIMKA Z PRÁVOPLATNOSTI ROZHODNUTIA ORGÁNU
VEREJNEJ SPRÁVY
Právoplatnosť rozhodnutia vo všeobecnosti predstavuje tradičný inštitút, ktorý má v právnom
poriadku svoje opodstatnenie. Vyskytuje sa vo všetkých druhoch konaní – v správnom, civilnom
aj trestnom. Ako základná vlastnosť rozhodnutia je nevyhnutné spätá s rozhodovacími procesmi
nielen pred súdmi, ale aj orgánmi verejnej správy.
Zabezpečuje istotu a stabilitu v právnych
vzťahoch. Právoplatné rozhodnutie je záväzné, spôsobuje nástup právnych účinkov z neho
vyplývajúcich, ovplyvňuje právny status nielen adresátov, ale častokrát aj tretích osôb (právnych
nástupcov, iné subjekty, ktorých sa môžu nejako dotknúť zmeny vyplývajúce z rozhodnutia). Z týchto
dôvodov by malo byť rozhodnutie nemenné a poskytovať dotknutým subjektom právnu istotu, že ich
vzťahy (spory) sú vyriešené, stabilné, a právny stav je nemenný.

§7 zákona č.162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.
§45 -46 zákona č.162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.
15 §119-120 zákona č.162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.
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Na druhej strane, právny štát má povinnosť zabezpečiť dostatočnú ochranu subjektívnych práv
osôb pred nezákonnosťou zo strany verejnej moci a zabezpečiť, aby orgány verejnej správy
neprekračovali svoje zákonné právomoci. Právny poriadok musí zabezpečiť existenciu osobitných
verejnomocenských mechanizmov, ktoré dokážu zabezpečiť nápravu právoplatného rozhodnutia,
v prípade, že si to okolnosti konkrétneho prípadu vyžadujú. Mali by byť využívané iba vo výnimočných
prípadoch, keď nápravu nemožno dosiahnuť klasickými opravnými prostriedkami v riadnom správnom
konaní, pred nástupom právoplatnosti.
Jedným z nich je aj správne súdnictvo. Vychádza z materiálneho chápania demokratického
a právneho štátu, ktoré vyžaduje aby činnosť verejnej správy podliehala kontrolným mechanizmom
súdnej moci. Na druhej strane správny súd v súdnom prieskumnom konaní disponuje oprávnením
zrušiť napadnuté právoplatné rozhodnutie orgánu verejnej správy 16. Už samotné podanie správnej
žaloby je podmienené právoplatnosťou rozhodnutia. Celé súdne konanie pred správnym súdom
narúša právnu istotu účastníkov konania – fyzickej osoby alebo právnickej osoby ako žalobcu,
správnych orgánov, ktoré vo veci rozhodovali v prvom a druhom stupni, aj ďalších osôb, ktoré môžu
byť napadnutým rozhodnutím ovplyvnené.
Možno konštatovať, že od momentu podania správnej žaloby, až do právoplatného
rozhodnutia súdu, žiadny z týchto subjektov, zainteresovaných do konania si nemôže byť ničím istý,
jeho právny stav, práva a povinnosti nie sú presne stanovené a môže dôjsť k ich zmenám. Správny
súd môže zasiahnuť aj do skutkového stavu a vykonať v zákonom stanovených prípadoch
dokazovanie. Pri určitých druhoch rozhodnutí môže táto právna neistota spôsobovať problémy – napr.
veci živnostenského podnikania, zápisov do katastra nehnuteľnosti, stavebné, statusové, atď. Pokiaľ
účastník konania nemá právnu istotu, aké bude mať jeho rozhodnutie definitívne právne účinky,
nemôže svoje práva v plnej miere využívať a nakladať s nimi. Táto istota nastane až momentom
právoplatného rozhodnutia súdu.
Veľmi významným faktorom pre právny status účastníka konania je aj dĺžka samotného
súdneho konania. Za pozitívum v tejto oblasti možno považovať jednoinštančnosť súdneho konania,
keďže voči súdnemu rozhodnutiu nie je prípustný riadny opravný prostriedok a rozhodnutie správneho
súdu je právoplatné dňom doručenia.17
O význame a vplyve správneho súdnictva na právoplatnosť rozhodnutia orgánu verejnej
správy svedčia aj štatistiky Ministerstva spravodlivosti SR o vybavenosti správnych žalôb. Pri
rozhodovaní o žalobách proti právoplatným rozhodnutiam až vyše 42% rozhodnutí voči ktorým je
podaná žaloba je zrušených, pričom potvrdených rozhodnutí bolo len niečo cez 4%. V priestupkových
veciach, ktoré majú povahu rozhodnutí sankčného typu a môžu mať vplyv na bezúhonne osoby či
dokonca trestné konanie je percentuálny pomer vyše 36,5 %. Pričom veľké počty žalôb sú zamietané
pre procesné nedostatky, ale žiadne rozhodnutie nebolo potvrdené. Ide o pomerne vysoké percento
vzhľadom na fakt, že sa rušia právoplatné rozhodnutia správnych orgánov, ktoré už nadobudli právne
účinky, čiže sa zasahuje do právnej istoty účastníkov konania aj ďalších subjektov ktorých práva môžu
byť právoplatným rozhodnutím dotknuté.
Treba však podotknúť, že predmetné štatistiky sú z roku 2015, čiže podľa starej právnej úpravy
občianskeho súdneho poriadku. V zmysle novej právnej úpravy správneho súdneho poriadku možno
vzhľadom na rozšírenie súdneho prieskumu, očakávať nárast podaných žalôb v nasledujúcich rokoch.
Druh sporu
Rozhodovanie o žalobách proti
rozhodnutiam
a postupom
správnych orgánov

16
17

Počet
vecí

Vyhovené
úplne %

Zrušené
rozh.%

Zamietn
utie žal .
%

Potvrde
nie
rozh.%

1512

0,66

42,26

52,51

4,17

Priestupky

71

-

36,62

61,97

-

Konanie voči nečinnosti

53

13,21

-

73,58

-

Pozri napr. §191 zákona č.162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.
§ 145 zákona č.162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.
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Konanie
o ochrane
pred
nezákonným zásahom orgánu
23
13,04
82,61
verejnej správy
Tabuľka č.1 – Štatistika vybavenia správnych veci za rok 2015

-

Tabuľka číslo dva obsahuje štatistické údaje o priemernej dĺžke súdnych konaní za roky 20122015 (znova podľa predošlej právnej úpravy). Z predkladaných údajov možno vyčítať, že priemerná
dĺžka konania má za posledné roky stúpajúcu tendenciu a najvyšší nárast zaznamenala v roku 2015
– kde došlo k predĺženiu dĺžky konania až o 3 mesiace. Obdobná situácia je aj v priestupkových
veciach, kde sa dĺžka súdneho prieskumu zvýšila v r.2015 o 6 mesiacov, čo predstavuje 2 roky. Ide
o dosť vysoké čísla, vzhľadom na fakt, že ide o prieskum právoplatného rozhodnutia, ktoré už
nadobudlo právne účinky. V čase trvania súdneho konania dochádza k právnej neistote účastníkov
správneho konania. Aj keď majú právne vzťahy upravené právne záväzným rozhodnutím, tie nie sú
stabilné a môže dôjsť k ich zmene prostredníctvom zrušenia rozhodnutia správnym súdom. Tento
stav je v rozpore s princípom právnej istoty a mnohokrát dochádza k porušovaniu práva na
spravodlivý proces. Aj toto boli dôvody na prijatie novej právnej úpravy, ktorá by mala prispieť
k skráteniu dĺžky konaní.
Priemerná dĺžka
konania (mes.)
Rozhodovanie
o žalobách proti
rozhodnutiam
a postupom
správnych
orgánov
Priestupky
Konanie voči
nečinnosti
Konanie
o ochrane pred
nezákonným
zásahom orgánu
verejnej správy
Celkový priemer

2012

2013

2014

2015

19,37

21,12

20,29

23,4

19,93

19,28

18,96

24,92

5,67

8,09

6,23

10,5

6,60

9,30

8,42

12,38

12,70

12,70

13,02

13,887

Tabuľka č.2 –Štatistika priemernej dĺžky súdnych konaní
ZÁVER
Právoplatnosť rozhodnutia orgánu verejnej správy a správne súdnictvo predstavujú dva
základné inštitúty, ktoré majú v právnom poriadku SR svoje tradičné a nezastupiteľné miesto. Existujú
popri sebe, ale v zásade si priamo odporujú. Využitie možnosti podať správnu žalobu znamená priamy
zásah do účinkov právoplatného rozhodnutia, ktoré môže byť rozhodnutím súdu zrušené a následne
zmenené príslušným správnym orgánom. Súdnym prieskumom správnych aktov sa popierajú účinky
rozhodnutia. Právny stav založený rozhodnutím je možné zmeniť aj napriek právoplatnosti
rozhodnutia. Ako nastaviť vzťah správneho súdnictva a právoplatnosti?
Na jednej strane existuje požiadavku stability právnych vzťahov a právnej istoty nielen
účastníkov konaní ale aj ďalších osôb, ktoré môžu byť alebo v budúcnosti budú účinkami takéhoto
rozhodnutia dotknuté. Popretím právoplatnosti rozhodnutia orgánov verejnej správy a narušeniu
princípu res iudicatae dochádza k neistote dotknutých subjektov, čo vedie k neistote a chaosu
v právnych vzťahoch a značne obmedzuje najmä účastníkov správneho konania. Na druhej strane
máme požiadavku zákonnosti, spravodlivosti a ochrany verejných subjektívnych práv pred zásahmi
verejnej moci. Jednotlivec musí mať možnosť domáhať sa zákonnosti a preskúmania svojej veci na
nezávislom orgáne verejnej moci pokiaľ sa cíti dotknutý na svojich právach zo strany
verejnomocenského subjektu.
5
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V oblasti správneho konania by mala platiť zásada stability právnych vzťahov, ktoré boli
rozhodnutím založené. Zásahy do právnych pomerov založených rozhodnutiami bez vád by mali byť
prípustné iba výnimočne, ak je to naozaj nevyhnutné v záujme ochrany subjektívnych práv
jednotlivcov. Podanie správnej žaloby by sa malo primárne zamerať na preskúmanie nezákonnosti
napadnutého správneho rozhodnutia. Správne súdy by nemali svojvoľne zasahovať (či dokonca
nahrádzať) činnosť správnych orgánov. Správne súdnictvo by malo byť využívané ako subsidiárny
inštitút, ak došlo k nezákonnosti zo strany orgánu verejnej správy a ak práva účastníka konania boli
porušené závažným spôsobom a nezákonnosť nemožno napraviť inak. Správne súdy by nemali
„zbytočne“ narúšať právny stav založený právoplatným rozhodnutím, pokiaľ to nie je v právnom štáte
naozaj nevyhnutné. Správne súdy ba mali citlivo a len v naozaj nevyhnutných prípadoch zasahovať
do skutkového stavu zisteného správnym orgánom a vykonávať dôkazy len pokiaľ došlo k závažnému
pochybeniu zo strany správneho orgánu.
Správne žaloby by mali byť podávané iba proti rozhodnutiam konečného charakteru, ktoré
definitívne upravujú právne vzťahy účastníkov konania. Rozhodnutia predbežného a procesného
charakteru síce môžu nezákonné zasiahnuť do práv fyzických osôb a právnických osôb, ale takéto
rozhodnutie neupravuje právny stav konečným spôsobom a náprava takejto nezákonnosti by mala
nastať prostriedkami správneho konania, resp. meritórnym rozhodnutím. Pokiaľ sa tak nestane,
dotknutý subjekt môže žalovať meritórne rozhodnutie na správnom súde. Žalovateľnosť predbežných
a procesných rozhodnutí narúša právnu istotu, spôsobí nárast počtu žalôb a je možné, že negatívne
ovplyvní aj dĺžku konaní.
Základným problémom, ktorý narúša právnu istotu a stabilitu vzťahov je dĺžka súdnych
konaní v správnych veciach. Počas tohto obdobia nie je zaistená istota nemeniteľnosti právoplatného
rozhodnutia. Z tohto dôvodu by základnou prioritou súdnictva malo byť skrátenie dĺžky konaní.
Správne súdy by mali v zmysle zabezpečenia ochrany práv účastníkov správneho konania
rozhodovať veci v primeranej dobe, aby „právna neistota“, vyplývajúca z prieskumu právoplatného
rozhodnutia trvala čím kratšie. Rovnako by súdy mali dbať aj na zabránenie zbytočných prieťahov zo
strany účastníkov súdneho konania a ich právnych zástupcov.
S účinnosťou nového Správneho súdneho poriadku si správne súdnictvo upevnilo postavenie
v právnom poriadku SR a disponuje rozsiahlymi kontrolnými oprávneniami voči verejnej správe.
Zasahuje do právoplatných rozhodnutí, ktoré nadobudli právne účinky, zasahuje do právneho stavu,
ktorý by mal byť záväzný a nemenný. V zmysle právnej istoty subjektov verejnej správy je nevyhnutné
zadefinovať vzťah medzi zásahmi správnych súdov do oblasti verejnej správy. Právna úprava a na
ňu nadväzujúca judikatúra by mala nastaviť optimálny systém, ktorý by znamenal rovnováhu medzi
istotou a stabilitou právnych vzťahov založených právoplatným rozhodnutím orgánu verejnej správy
a možnosťou účastníka konania brániť svoje práva a právom chránené záujmy podaním správnej
žaloby.
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VÝVOJ DORUČOVANIA V SPRÁVNOM PORIADKU ZA 50 ROKOV
Veronika Fričová
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Základná právna úprava správneho konania je obsiahnutá v zákone č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, a to zákona č. 215/2002 Z. z.,
527/2003 Z. z., 122/2006 Z. z., 445/2008 Z. z., 204/2011 Z. z., 176/2015 Z. z. a zákona č. 125/2016
Z. z. Pôvodný predpis, ktorý bol prijatý v roku 1967, nadobudol účinnosť 1. januára 1968.Od
nadobudnutia jeho účinnosti došlo k novelizáciám niektorých jeho ustanovení. Najdôležitejšiu
novelizáciu predstavovala novela č. 527/2003 Z. z., účinná od 1.1.2004, ktorá vychádzala z potreby
jednoznačne upraviť procesné postupy, ktoré prebiehali vo verejnej správe. Ako jediná reagovala aj
na doručovanie, t.j. riešila aktuálne problémy aplikačnej praxe. Zmeny, ktoré boli vyvolané
problémami, ktoré sa vyskytovali v praxi pri doručovaní sa týkali § 24 – 26, ako aj § 27 – počítanie
lehôt, ktoré s doručovaním priamo súvisí. Novelou č. 527/2003 Z. z. sa odstránili nejasnosti
a nepresnosti vtedajšej právnej úpravy. Od jej prijatia, čo sa doručovania týka, nedošlo k žiadnym
ďalším novelizáciám.
Kľúčové slová: správne konanie, Správny poriadok, novela č. 527/2003 Z. z., doručovanie.
Abstract: Basic legal form of administrative proceeding is contained in Act No. č. 71/1967 Zb. about
administrative proceeding (Administrative Code) by Act No. 215/2002 Z. z., 527/2003 Z. z., 122/2006
Z. z., 445/2008 Z. z., 204/2011 Z. z., 176/2015 Z. z. and Act No. 125/2016 Z. z., as amended. Original
Regulation from 1967, has been applied with effect from 1. January 1968. After that, there were few
amendments in provisions of this Regulation. The most important amendment was No 527/2003 Z.
z., which entered into force on 1.1.2004 and it was based on the need to regulate the legal
procedures, that took a place in the public administration. As the only one, it responded to delivering,
that means to address the current problems of application practice. Changes, that raised from
problems with delivering in application practice, were related to Act §24 – 26, as well as Act § 27 –
calculations of the period related to the delivering. The Amendment No. 527/2003 Z. z. was useful to
removal uncertainties and inaccuracies of previous legislation. From that time, there was no delivering
amendment.
Key words: administrative proceeding, Administrative Code, Amendment No. 527/2003, delivering.
ÚVOD
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
(ďalej len „správny poriadok“) všeobecne upravuje správne konanie, ak konanie neupravuje osobitný
zákon. Bol prijatý pred päťdesiatimi rokmi, v roku 1967. Účinnosť nadobudol 1. januára 1968 a je vo
svojej podstate funkčný dodnes. Je dôležitým zákonom, ktorý sa týka všetkých občanov, ktorí
prichádzajú do styku so štátnymi orgánmi, orgánmi územnej samosprávy, orgánmi záujmovej
samosprávy... . Je jedným z najstarších a najstabilnejších platných právnych predpisov v Slovenskej
republike. Počas jeho 50-ročnej platnosti bol novelizovaný celkom 7-krát, a to zákonmi č. 215/2002
Z. z., č. 527/2003 Z. z., č. 122/2006 Z. z., č. 445/2008 Z. z., č. 204/2011 Z. z., č. 176/2015 Z. z. a č.
125/2016 Z. z.
Ku kľúčovým inštitútom v správnom konaní patrí inštitút doručovania. S problematikou
doručovania do značnej miery súvisí nerušený a efektívny priebeh konania. S doručovaním sa v
práve spájajú významné dôsledky. Doručovanie rozhodnutí v správnom konaní má vplyv aj na
splnenie procesných podmienok odvolacieho konania. Ak nebolo rozhodnutie správne
doručené podľa zákonných predpisov, s takouto vadou sú spojené závažné procesnoprávne
následky, napr. nemôže začať plynúť lehota na podanie odvolania a rozhodnutie nemôže
nadobudnúť právoplatnosť, pretože doručenie rozhodnutia vo veci samej je nevyhnutným
1
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predpokladom právoplatného skončenia veci. Správny orgán musí vždy starostlivo skúmať, či
písomnosť bola adresátovi riadne doručená.
Všeobecná právna úprava doručovania je obsiahnutá v správnom poriadku.1 Je však
táto úprava doručovania po novele správneho poriadku z roku 2003 úplná a jasná? Sú v tejto oblasti
potrebné ďalšie úpravy správneho poriadku? Odpovede na tieto otázky sa pokúsim nájsť v tomto
článku. Pri jeho písaní som použila metódu historickej komparácie, analýzu právneho stavu
a napokon aj vlastné skúsenosti z praxe.
NOVELY SPRÁVNEHO PORIADKU
Ako už bolo spomenuté, počas 50-ročnej platnosti správneho poriadku bol tento novelizovaný
celkom 7-krát. Spomedzi všetkých noviel, však na problémy vyskytujúce sa v praxi pri doručovaní
reagovala iba jediná novela, a to z roku 2003. Ostatné novely sa spomínaného inštitútu nedotýkali.
Novela z roku 2002, ktorú predstavoval zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, do správneho poriadku
zakotvila, že podanie možno urobiť nielen písomne, ústne do zápisnice, či telegraficky, ale aj
elektronickými prostriedkami podpísané zaručeným elektronickým podpisom podľa osobitného
zákona.2
Čo sa týka novely z roku 2006, tak od jej účinnosti je správny orgán povinný umožniť nazerať
do spisov verejnému ochrancovi práv v súvislosti s výkonom jeho pôsobnosti.3 Ďalšia novela
správneho poriadku súvisela so zavedením meny euro v Slovenskej republike.
Novela z roku 2011 vložila do správneho poriadku nové ustanovenie, podľa ktorého občan
Slovenskej republiky, ktorý je osobou patriacou k národnostnej menšine, a ktorý má právo používať
jazyk národnostnej menšiny podľa osobitného predpisu, má právo v obciach vymedzených osobitným
predpisom konať pred správnym orgánom v jazyku národnostnej menšiny a správne orgány sú
povinné zabezpečiť mu rovnaké možnosti na uplatnenie jeho práv. 4
Čo sa týka v poradí šiestej novely správneho poriadku, tak od jej účinnosti je správny orgán
povinný umožniť nazerať do spisov nielen verejnému ochrancovi práv, ale aj komisárovi pre deti a
komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím v súvislosti s výkonom ich pôsobnosti.5
Poslednou novelou správneho poriadku bol zákon č. 125/2016 Z. z. o niektorých opatreniach
súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho
súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov, účinný od 01.07.2016, ktorý tak ako aj
ostatné novely správneho poriadku, s výnimkou novely v roku 2003, neupravoval doručovanie
v správnom konaní.
2
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NOVELA Z ROKU 2003
Najdôležitejšiu novelizáciu správneho poriadku predstavovala novela z roku 2003. Priniesla
pre občanov viaceré pozitíva, ako napr. povinnosť správnych orgánov na úradnej tabuli správneho
orgánu, na internete (ak k nemu majú prístup) prípadne iným vhodným spôsobom zrozumiteľne
a včas informovať verejnosť o začatí, uskutočňovaní a o skončení konania vo veciach, ktoré sú
predmetom záujmu verejnosti alebo o ktorých to ustanovuje osobitný zákon, úradná tabuľa správneho
orgánu musí byť nepretržite prístupná verejnosti, t.j. 24 hodín denne6, správny orgán poskytuje kópie
spisov za úhradu materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, zadovážením technických
nosičov a s ich odoslaním7, správny orgán musí v odôvodnení rozhodnutia uviesť a to, ako sa vyrovnal
s návrhmi a námietkami účastníkov konania a s ich vyjadreniami k podkladom rozhodnutia 8, správny
orgán musí upovedomiť účastníka konania, kedy jeho odvolanie predložil odvolaciemu orgánu9,
poučenie o odvolaní (rozklade) musí obsahovať aj údaj o tom, či rozhodnutie možno preskúmať
Zákon č. 71/1967 Zb., § 24-26
Zákon č. 71/1967 Zb., § 19 ods. 1
3 Zákon č. 71/1967 Zb., § 23 ods. 2
4 Zákon č. 71/1967 Zb., § 3 ods. 3
5 Zákon č. 71/1967 Zb., § 23 ods. 2
6 Zákon č. 71/1967 Zb., § 3 ods. 6
7 Zákon č. 71/1967 Zb., § 23 ods. 4
8 Zákon č. 71/1967 Zb, § 47 ods. 3
9 Zákon č. 71/1967 Zb, § 57 ods. 2
1
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súdom10 a ďalšie ustanovenia, ktoré v konaní pred správnymi orgánmi posilňujú postavenie
občanov11.
Uvedená novela vychádzala z potreby jednoznačne upraviť procesné postupy, ktoré prebiehali vo
verejnej správe a vyriešiť tým problémy, ktoré vznikali v praxi. Tu je potrebné zdôrazniť, že ako jediná
reagovala na doručovanie. V súvislosti s doručovaním nastali tieto zmeny:
V § 24 sa na konci odseku 1 pripojili tieto slová: “adresátovi alebo osobe, ktorá sa preukáže
jeho splnomocnením na preberanie zásielok”. Týmto doplnením sa správny poriadok zosúladil s
pravidlami pre poštové doručovanie. Poštové podmienky k poštovým službám podľa zákona č.
324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon
o poštových službách“) stanovujú podmienky pre používanie poštových služieb. Poštové podmienky
sú záväzné pre všetkých používateľov poštových služieb a Slovenskú poštu, a.s. (ďalej len „SP“).
Upravujú podmienky používania pošty, ako aj práva a záväzky pošty a tých, ktorí poštu používajú.
Podľa Poštových podmienok - Všeobecná časť (Vnútroštátny styk)12, upravujúcich všeobecné
podmienky podávania a dodávania poštových zásielok môže adresát (ďalej len „splnomocniteľ“)
písomne, v zmysle platných právnych predpisov splnomocniť inú osobu (plnoletú fyzickú osobu alebo
organizáciu, ktorou sa rozumie právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ) na preberanie jemu
adresovaných zásielok (ďalej len „splnomocnenec“). Splnomocnenec môže za podmienky
preukázania totožnosti preberať zásielky na základe originálu splnomocnenia overeného oprávneným
orgánom (napr. notárom), ale aj na základe preukazu splnomocnenca, ktorý vydá SP
k splnomocneniu vyhotovenému na tlačive SP (Žiadosť o doplnkové a dispozičné služby).
Ďalej sa v § 24 v odseku 2 vypustili slová “alebo na miestnom národnom výbore”. Uvedená úprava
nadväzuje na zánik národných výborov. Zákonom Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení bol zrušený Zákon č. 69/1967 Zb. o národných výboroch v znení neskorších
predpisov. Na obce prešli pôsobnosti, ktoré ku dňu účinnosti zákona o obecnom zriadení patrili podľa
osobitných predpisov miestnym a mestským národným výborom. Na obce prešli v ustanovenom
rozsahu aj pôsobnosti, ktoré ku dňu účinnosti zákona o obecnom zriadení patrili podľa osobitných
predpisov okresným a krajským národným výborom.
V súvislosti s uvedenou novelou v § 25 správneho poriadku nastali zmeny, ktoré boli jednak
formálneho charakteru a vyplývali zo zmenenej terminológie a jednak boli vyvolané problémami, ktoré
sa vyskytovali v praxi pri doručovaní.
Podľa § 25 ods. 1 správneho poriadku písomnosti určené do vlastných rúk adresované orgánom
a právnickým osobám sa doručujú ich zamestnancom povereným prijímať písomnosti. Ak nie je
určený zamestnanec na prijímanie písomností, doručí sa písomnosť určená do vlastných rúk tomu,
kto je oprávnený za orgán alebo právnickú osobu konať.
Ustanovenie § 25 upravuje doručovanie písomností, ktoré nie sú určené konkrétnej fyzickej osobe,
ale orgánom (štátny orgán, orgán samosprávy, iný orgán) a právnickým osobám.
Čo sa právnických osôb týka, za tieto sa podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len
„OZ“) považujú združenia fyzických alebo právnických osôb, účelové združenia majetku, jednotky
územnej samosprávy a iné subjekty, o ktorých to ustanovuje zákon.
Z § 25 ods. 1 správneho poriadku vyplýva, že písomnosť určenú do vlastných rúk preberie
zamestnanec poverený prijímať písomnosti za daný orgán alebo právnickú osobu (napr. zamestnanec
v podateľni). Podľa Poštových podmienok - Všeobecná časť (Vnútroštátny styk), ak je adresátom
organizácia, môže písomne poveriť svojho pracovníka (ďalej len „poverenec“) na preberanie jej
adresovaných zásielok. Poverenec môže za podmienky preukázania totožnosti preberať zásielky na
základe originálu poverenia overeného oprávneným orgánom (napr. notár).
Z druhej vety uvedeného odseku vyplýva, že ak zamestnanec poverený prijímať písomnosti nie je
určený, doručí sa písomnosť určená do vlastných rúk tomu, kto je oprávnený za orgán alebo právnickú
osobu konať. V zmysle § 20 ods. 1 OZ konajú za právnické osoby tí, ktorí sú na to oprávnení zmluvou
o zriadení právnickej osoby, zakladacou listinou alebo zákonom (štatutárne orgány). Osoba, ktorá za
orgán alebo právnickú osobu koná, je povinná toto oprávnenie pri doručovaní písomnosti preukázať.

Zákon č. 71/1967 Zb, § 47 ods. 4
Zákon č. 71/1967 Zb, § 26 ods. 2
12
http://www.posta.sk/subory/36961/postove-podmienky-vseobecna-cast-vnutrostatny-styk.pdf,
navštívené dňa 22.03.2017
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Podľa § 25 ods. 2 správneho poriadku ak nie je možné doručiť písomnosť právnickej osobe na adresu,
ktorú uviedla alebo je známa, ani na adresu jej sídla uvedenú v obchodnom registri alebo v inom
registri, v ktorom je zapísaná, a jej iná adresa nie je správnemu orgánu známa, písomnosť sa
považuje po troch dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky správnemu orgánu za doručenú, a to aj
vtedy, ak ten, kto je oprávnený konať za právnickú osobu, sa o tom nedozvie.
Podľa § 25 ods. 3 správneho poriadku ak nie je možné doručiť písomnosť podnikateľovi - fyzickej
osobe na adresu, ktorú uviedla alebo je známa, ani na adresu jej miesta podnikania uvedenú
v živnostenskom registri alebo v inom registri, v ktorom je zapísaná, a jej iná adresa nie je správnemu
orgánu známa, písomnosť sa považuje po troch dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky správnemu
orgánu za doručenú, a to aj vtedy, ak sa podnikateľ - fyzická osoba o tom nedozvie.
Zakotvenie týchto dvoch ustanovení do správneho poriadku vyplývalo z potreby riešenia vzniku
nepriaznivých situácií v podobe prieťahov v konaní, či mareniu účelu konania (napr. pri ukladaní
sankcií), ktoré boli zapríčinené problémami pri doručovaní zásielok najmä právnickým osobám a
fyzickým osobám – podnikateľom. Preto novela správneho poriadku prebrala z Občianskeho súdneho
poriadku fikciu doručenia.13 Najvyšší súd Slovenskej republiky vo svojom uznesení sp. zn. 6Sžp/1617/2013 zo dňa 18. júna 2014 uviedol nasledovné: „Účelom ustanovenia § 25 ods. 2 správneho
poriadku, rovnako ako ustanovenia § 48 ods. 2 OSP je práve inštitútom náhradného doručenia tzv.
fikcie, ktorý môžeme označiť za určitú formu sankcie ako následok nepreberania zásielok, zabezpečiť
rýchlosť, respektíve reálne uskutočnenie správneho či súdneho konania, ktorých účastníkmi sú
orgány a právnické osoby, aby tieto konania neboli, v dôsledku ľahostajnosti, ba veľakrát aj následkom
úmyselných obštrukcií, zmarené.“
Podľa novelizovaného správneho poriadku fikciu doručenia možno uplatniť v prípade, ak sa
písomnosť nepodarilo doručiť právnickej osobe na adresu, ktorú uviedla ako adresu na doručovanie
písomností, prípadne ktorá je správnemu orgánu známa z jeho úradnej činnosti, ani na adresu jej
sídla uvedenú v obchodnom registri alebo v inom registri, v ktorom je právnická osoba zapísaná a jej
iná adresa nie je správnemu orgánu známa.
Adresa, na ktorú sa písomnosť doručuje, má podstatný význam. Ak sa nepodarí doručiť písomnosť
na žiadnu z uvedených adries právnickej osoby, nastáva fikcia doručenia písomnosti, t.j. písomnosť
sa považuje za doručenú, a to uplynutím troch dní od vrátenia nedoručenej zásielky správnemu
orgánu. Deň vrátenia zásielky správnemu orgánu sa v súlade s § 27 ods. 2 správneho poriadku do
lehoty nezapočítava. Právna fikcia doručenia písomnosti platí teda štvrtým dňom od vrátenia
nedoručenej zásielky správnemu orgánu.
V prípade doručovania zásielok právnickým osobám správny poriadok nevyžaduje pre použite fikcie
doručenia zdržiavanie sa v mieste doručovania, opätovné doručovanie zásielky v doručovateľom
určený deň a hodinu a upovedomenie adresáta o uložení písomnosti na pošte. Tieto podmienky sa
výlučne vzťahujú iba na fyzické osoby – nepodnikateľov.14
Na uplatnenie fikcie doručenia bude teda stačiť, keď správny orgán zašle písomnosť právnickej osobe
doporučene s doručenkou a do vlastných rúk. Na doručenie takejto písomnosti zvolí obálku
s doručenkou a potlačou „Doručenka“, „Doporučene“ a „Do vlastných rúk“. Obdobný princíp, aký platí
pri doručovaní písomnosti právnickej osobe platí aj pri doručovaní písomnosti fyzickej osobe –
podnikateľovi.
V prípade doručovania písomnosti do vlastných rúk fyzickej osobe správny orgán zvolí obálku
s doručenkou a potlačou „Doručenka“, „Doporučene“, „Do vlastných rúk“ a „Opakované doručenie“.
Podľa § 25 ods. 4 správneho poriadku ak si adresát vyhradí doručovanie zásielok do poštového
priečinku, pošta adresátovi oznámi príchod zásielky, možnosť prevzatia a odbernú lehotu na
predpísanom tlačive, ktoré vloží do poštového priečinku. Ak si adresát na základe dohody preberá
zásielky na pošte a nemá pridelený priečinok, pošta tieto zásielky neoznamuje. V obidvoch prípadoch
sa dátum príchodu zásielky považuje za dátum uloženia. Ak si adresát nevyzdvihne písomnosť do
troch dní od uloženia, posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia, aj keď sa adresát
o uložení nedozvedel.
V tomto odseku boli už spomínanou novelou upravené prípady, keď adresátovi písomnosti (fyzická
osoba, právnická osoba, fyzická osoba – podnikateľ) nedoručuje zásielky poštový doručovateľ,
nakoľko si vyhradil doručovanie zásielok do poštového priečinku (tzv. P. O. Box), z ktorého si
13
14

Zákon č. 99/1963 Zb., § 48
uznesenie NS SR sp. zn. 6Sžp/16-17/2013 zo dňa 18. júna 2014
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písomnosti preberá sám alebo ak si adresát písomnosti preberá zásielky na pošte a nemá pridelený
priečinok.
Ak má adresát pridelený samoobslužný uzamykateľný priečinok, ktorý je umiestnený v budove pošty
v priestoroch pre verejnosť, jemu adresované zásielky mu SP nedoručuje na jeho adresu, ale priamo
do poštového priečinku. Adresát si ich z tohto priečinku odnáša sám.
Podľa Obchodných podmienok – Podaj/dodaj špeciá15 do P.O.BOXu nie je možné vložiť napr.
doporučené zásielky, úradné zásielky, zásielky na dobierku, zásielky, ktoré nie je možné vložiť do
priečinka pre ich rozmery, a pod. Príchod takýchto zásielok oznámi SP adresátovi (objednávateľovi)
prostredníctvom tlačiva SP, zanechaného v priečinku.
Ak si adresát preberá zásielky na pošte a nemá pridelený uzamykateľný priečinok, pošta mu príchod
zásielky neoznamuje. V obidvoch prípadoch platí, že dátum príchodu zásielky sa považuje za dátum
uloženia, pričom do lehoty sa nezapočítava. Ak si adresát písomnosť nevyzdvihne do troch dní od
uloženia zásielky, posledný deň tejto lehoty nastáva fikcia doručenia písomnosti, aj keď sa adresát
o tom nedozvedel.
Pošta na doručenke vyznačí deň (dátum) uloženia zásielky, ktorý je zhodný s dňom príchodu zásielky,
resp. vložením oznámenia o uložení zásielky na pošte do prideleného priečinku. Neprevzaté zásielky
adresátom po uplynutí odbernej lehoty pošta vráti späť odosielateľovi s vyznačením dôvodu
nedoručiteľnosti (dôvodu vrátenia) – „neprevzaté v odbernej lehote“.
Ak si doručovanie zásielok do poštového priečinku vyhradila fyzická osoba alebo si zásielky
vyzdvihuje osobne na pošte a nemá pridelený priečinok, nevzťahuje sa na ňu doručovanie do
vlastných rúk podľa § 24 ods. 2 správneho poriadku. Pošta teda nevykonáva opakované doručenie.
Podľa § 25 ods. 5 správneho poriadku ak má účastník konania zástupcu s plnomocenstvom na celé
konanie, písomnosť určená do vlastných rúk sa doručuje iba tomuto zástupcovi. Ustanovenia odsekov
1 až 3 sa vzťahujú na toto doručovanie. Ak však účastník konania má osobne v konaní niečo vykonať,
doručuje sa písomnosť nielen zástupcovi, ale aj jemu.
V § 26 ods. 2 správneho poriadku sa v prvej vete slová “spôsobom v mieste obvyklým”
nahradili slovami “na úradnej tabuli správneho orgánu” a na konci sa pripojila táto veta: “Správny
orgán zverejňuje písomnosť súčasne iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači,
v rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka.”
S účinnosťou od 01.01.2004 sa verejná vyhláška zverejňuje po dobu 15 dní na úradnej tabuli
správneho orgánu a nie spôsobom v mieste obvyklým. Táto zmena vychádzala z potreby zosúladiť
úpravu úrovne informovania účastníkov konania s ustanoveniami o informovaní verejnosti16.
V súvislosti s tým, novela z roku 2003 okrem spomínaných zmien ohľadom doručovania a ostatných
zmien zakotvila do správneho poriadku, medzi základné pravidlá konania aj povinnosť správnych
orgánov na úradnej tabuli správneho orgánu, na internete, ak majú k nemu prístup, prípadne aj iným
vhodným spôsobom zrozumiteľne a včas informovať verejnosť o začatí, uskutočňovaní a o skončení
konania vo veciach, ktoré sú predmetom záujmu verejnosti alebo o ktorých to ustanovuje osobitný
zákon. Pritom sú povinné ochraňovať práva a právom chránené záujmy účastníkov konania a iných
osôb. Úradná tabuľa správneho orgánu musí byť nepretržite prístupná verejnosti.
Požiadavka na informovanie verejnosti o podstatných veciach týkajúcich sa prebiehajúcich správnych
konaní je všeobecnou požiadavkou tak v prostredí štátov Európskej únie, ako aj v slovenskom
právnom poriadku. Osobitné zákony majú možnosť upraviť povinnosť informovať verejnosť v širšom
rozsahu a konkrétnymi formami v závislosti od predmetu úpravy. Ďalším dôvodom je aj to, že dovtedy
platné informovanie spôsobom v mieste obvyklým mohlo potencionálne viesť aj k tomu, že mnohé
osoby sa o verejnej vyhláške ani nedozvedia, čím sú zbavení práva byť účastníkom konania
a nemôžu tak obhajovať svoje záujmy. V záujme predchádzania tomuto možnému nežiaducemu
stavu sa okrem zavedenia povinnosti zverejňovať písomnosť, t.j. verejnú vyhlášku na úradnej tabuli
správneho orgánu súčasne ponechala aj povinnosť zverejňovať verejnú vyhlášku aj spôsobom
v mieste obvyklým.
V § 27 ods. 2 správneho poriadku sa v tretej vete za slovo “pripadne” vložili slová “na sobotu
alebo”. Správny poriadok do prijatia novely z roku 2003 v prípade ustanovení týkajúcich sa plynutia
lehôt upravoval len prípady, keď koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, kedy je
http://www.posta.sk/subory/36937/obchodne-podmienky-podajdodaj-special.pdf, navštívené dňa
22.03.2017
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posledným dňom lehoty najbližší budúci pracovný deň. Neupravoval však prípady, keď koniec lehoty
pripadne na tzv. voľnú sobotu. V praxi tým v týchto prípadoch vznikali pochybnosti. Preto v záujme
odstránenia týchto nejasností bolo novelou z roku 2003 do správneho poriadku zakotvené, že
posledným dňom lehoty je najbližší budúci pracovný deň aj vtedy, keď koniec lehoty pripadne na
sobotu. Novelizovaná úprava plynutia lehôt bola obdobná ako úprava plynutia lehôt v zákone č.
99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok17
VYBRANÉ PROBLÉMY
Správny poriadok upravuje iba dva spôsoby doručovania písomností správneho orgánu, a to
doručenie do vlastných rúk a doručenie verejnou vyhláškou. Správne orgány však v praxi často
posielajú zásielky adresátom bez toho, aby sa jednalo o doručenie do vlastných rúk. Uvedené vyplýva
zo skutočnosti, že je na zvážení správneho orgánu, čo bude považovať v správnom konaní za dôležitú
písomnosť, ktorá si vyžaduje doručenie do vlastných rúk.
Podľa správneho poriadku sa do vlastných rúk doručujú všetky dôležité písomnosti vyhotovené
správnym orgánom v priebehu správneho konania. Explicitnú povinnosť doručovať do vlastných rúk
správny poriadok ustanovuje len pre rozhodnutia.18
Pýtam sa preto, čo v prípade, keď sa správny orgán rozhodne doručovať zásielku adresátovi inak ako
do vlastných rúk, t.j. ako „obyčajnú“ a adresát si takúto zásielku neprevezme? Nakoľko má doručenie
písomností významný vplyv na plynutie lehôt v správnom konaní, musí správny orgán vždy starostlivo
skúmať, či písomnosť bola adresátovi riadne doručená. Ako má správny orgán v tomto prípade ďalej
postupovať?
Z hľadiska spôsobu doručovania je významná aj otázka, ako doručovať zásielky účastníkovi
konania, ktorý sa zdržiava alebo má svoje sídlo v cudzine, pričom miesto zdržiavania sa alebo sídlo
tohto účastníka konania je správnemu orgánu známe. Správny poriadok nemá explicitné ustanovenia,
ktoré by riešili takúto situáciu. Z § 24 ods. 4 správneho poriadku vyplýva len toľko, že ak má účastník
konania, ktorý sa zdržiava v cudzine alebo tam má sídlo, opatrovníka alebo zástupcu v tuzemsku,
doručí sa písomnosť tomuto opatrovníkovi alebo zástupcovi. Čo ale v prípade, keď si účastník
konania, ktorý sa zdržiava v cudzine alebo tam má sídlo neustanovil opatrovníka alebo zástupcu
s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky? Ako má v takýchto prípadoch postupovať
správny orgán, keď chce takémuto účastníkovi doručiť písomnosť? Z ustanovenia § 16 ods. 2
správneho poriadku vyplýva len toľko, že ak sa nepodarí prostredníctvom pošty doručiť písomnosť
účastníkovi konania na známu adresu v cudzine, potom správny orgán v zmysle § 16 ods. 2
správneho poriadku ustanoví takémuto účastníkovi konania opatrovníka (za predpokladu, že si sám
neustanovil zástupcu). Následne písomnosť doručí takto ustanovenému opatrovníkovi.
V súvislosti s doručovaním písomností fyzickým osobám v praxi často dochádza k otázkam
ohľadom správneho postupu pri takomto doručovaní, napr. čo v prípade, ak doručiteľ nedodržal
postup stanovený v § 24 ods. 2 správneho poriadku a teda pri prvom neúspešnom doručení oznámil
adresátovi uloženie zásielky na poštovom podniku, hoci sa mal znovu pokúsiť ju doručiť. Má takéto
doručovanie zásielky do vlastných rúk bez opakovaného doručenia následky doručenia? Alebo môže
sa pri doručovaní zásielky do vlastných rúk, ale bez opakovaného doručenia uplatniť fikcia doručenia,
ak si adresát zásielku neprevzal? Doručovanie zásielky do vlastných rúk bez opakovaného doručenia
v zmysle zákona nemá následky doručenia. Podmienkou aplikácie fikcie doručenia sú totiž dva
neúspešné pokusy o doručenie a následné uloženie zásielky na pošte. Uvedené skutočnosti poštový
doručovateľ vyznačí ma doručenke, ktorá tvorí súčasť doručovacej obálky. Je teda dôležité, aby
správny orgán použil na doručovanie správnu obálku. Ide o obálku s nápisom doporučene, do
vlastných rúk, opakované doručenie. Pri použití nesprávnej obálky, napr. obálky s nápisom
doporučene, do vlastných rúk poštový doručovateľ nebude aplikovať postup podľa § 24 ods. 2
správneho poriadku a tým pádom nemôže dôjsť k fikcii doručenia.19 Z uvedených skutočností teda
vyplýva, že ak písomnosť, napr. rozhodnutie nebolo doručované riadne a následne opakovane, nemá
takéto doručovanie za následok, že odvolacia lehota začala plynúť a rozhodnutie nemohlo byť
správoplatnené.
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Stáva sa tiež, že adresát si vyzdvihne zásielku na piaty alebo desiaty deň od uloženia na pošte a tento
deň považuje za deň doručenia. Následne začne od tohto dňa počítať lehotu na podanie opravného
prostriedku proti doručenému rozhodnutiu. V danom prípade sa jedná o chybný spôsob počítania
lehoty. Ak si adresát prevzal zásielku v odbernej lehote na pošte po uplynutí viac ako 3 dní od uloženia
zásielky, písomnosť sa považuje za doručenú uplynutím troch dní odo dňa uloženia na pošte
(posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia), nie dňom prevzatia písomnosti adresátom.
Adresátovi by tak márne uplynulo niekoľko dní na podanie opravného prostriedku.
V súvislosti s posúdením, či došlo k splneniu podmienok pre uplatnenie fikcie doručenia je
taktiež potrebné objasniť, čo sa v zmysle správneho poriadku považuje za zdržiavanie sa v mieste
doručenia a kto v danom prípade preukazuje, že podmienky fikcie doručenia neboli splnené.
Vychádzajúc z judikatúry20, podmienka zdržiavania sa adresáta v mieste doručenia sa považuje za
splnenú v prípade, ak sa adresát v čase doručenia zásielky zdržuje na území obce, v ktorej má
bydlisko, resp. mieste podnikania, ak adresátom zásielky je podnikateľ. Vyžaduje sa teda, aby mal
adresát možnosť sa v čase doručovania písomnosti oboznámiť s oznámeniami doručiteľa o novom
pokuse o doručení písomnosti alebo o oznámení o uložení zásielky. Jeho neprítomnosť na mieste
doručenia je len náhodná. K otázke zdržiavania sa v mieste doručenia a preukázania tejto skutočnosti
sa vyjadril aj Ústavný súd Slovenskej republiky vo svojom náleze č. k. II. ÚS 278/2011-13 zo dňa 16.
júna 2011. V predmetnom uznesení uviedol, že „dôkazné bremeno preukázať, že adresát sa v čase
doručovania v mieste doručovania nezdržiaval, znáša adresát, a nie správny orgán“. Ďalej uviedol,
že „čestné vyhlásenie adresáta, že sa v mieste bydliska nezdržiaval v čase doručovania, však na
unesenie dôkazného bremena nepostačuje, lebo ide iba o tvrdenie. Je potrebný aj objektívny dôkaz
preukazujúci, že v kritickom čase bol na inom mieste.“
V praxi sa vyskytujú aj otázky, čo v prípade, ak adresát namieta, že určitú písomnosť neprevzal
alebo túto písomnosť prevzala osoba, ktorá nebola na to oprávnená. V zmysle judikatúry21 má
doručenka povahu verejnej listiny a skutočnosti v nej obsiahnuté sa považujú za pravdivé, kým nie je
preukázaný opak. To znamená, že pokiaľ adresát namieta, že danú písomnosť neprevzal alebo túto
písomnosť prevzala osoba, ktorá nebola na to oprávnená, je povinný o tom správnemu orgánu
predložiť dôkaz a týmto spôsobom preukázať pravdivosť svojho tvrdenia.
Zvlášť veľké pochybnosti vznikajú, ak ide o vzťah medzi ustanovením § 16 a § 26 správneho
poriadku. Podľa § 16 ods. 2 správny orgán ustanoví opatrovníka aj účastníkovi konania, ktorého pobyt
nie je známy. Takýto účastník bude mať teda vždy opatrovníka. Vzniká tu otázka, prečo má byť
účastníkovi konania dôležitá písomnosť doručovaná verejnou vyhláškou, keď má opatrovníka. Je
správny orgán doručením formou verejnej vyhlášky zbavený povinnosti ustanoviť opatrovníka
a doručiť mu písomnosť do vlastných rúk, resp. či ustanovením opatrovníka nie je správny orgán
zbavený povinnosti vykonať doručenie tiež verejnou vyhláškou? To, že správny orgán obligatórne
ustanoví opatrovníka účastníkovi konania, ktorého pobyt nie je známy a tento si neustanovil zástupcu
ešte nezbavuje správny orgán povinnosti použiť doručenie verejnou vyhláškou. Doručenie verejnou
vyhláškou sa obligatórne použije v prípade, keď je neznámy pobyt účastníka konania. Ani jedno
z týchto ustanovení teda nevylučuje to druhé a správny orgán je povinný ich splniť oba, t.j. ustanoviť
opatrovníka účastníkovi konania, ktorého pobyt nie je známy a zároveň doručiť takémuto účastníkovi
konania písomnosť verejnou vyhláškou.
V praxi veľmi často vznikajú aj otázky ohľadom doručenia verejnou vyhláškou. Je otázne, či
takéto doručenie patrí medzi obľúbené formy doručovania správnych orgánov. Nesnažia sa správne
orgány tejto forme doručenia skôr vyhnúť? Správny poriadok totiž nie úplne jasne upravuje tento
spôsob doručovania. Chýbajú v ňom napr. ustanovenia, ktoré by jasne definovali, čo je verejná
vyhláška, aké má mať formálne a obsahové náležitosti, a ktoré by bližšie upravovali postup pri
takomto doručovaní.
ZÁVER
Novelou z roku 2003, ktorú predstavoval zákon č. 527/2003 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa
správny poriadok sa síce odstránili nejasnosti a nepresnosti vtedajšej právnej úpravy, avšak od jej
účinnosti uplynulo už viac ako 13 rokov. Za tú dobu sa ukázalo, že súčasná právna úprava
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doručovania obsiahnutá v správnom poriadku je príliš krátka, nejasná a v niektorých prípadoch aj
neúplná.
Z obsahu tohto článku, najmä čo sa týka časti „Vybrané problémy“ vyplýva, že prax so sebou
neustále prináša ďalšie a ďalšie prípady, z ktorých som poukázala len na niektoré, možno tie
najčastejšie sa vyskytujúce, ktoré súčasný správny poriadok upravuje len okrajovo alebo nejasne
alebo ich neupravuje vôbec.
V správnom poriadku absentuje explicitná úprava tzv. obyčajného doručovania. Najmä za účelom
zabránenia vzniku prieťahov v konaní by mala byť v správnom poriadku upravená fikcia doručenia aj
pri obyčajnom doručovaní. Fikciu doručenia písomnosti inak ako do vlastných rúk zakotvuje zákon č.
160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „CSP“) podľa ktorého, ak nemožno doručiť
písomnosť, ktorá sa nedoručuje do vlastných rúk, na adresu podľa § 106 CSP, písomnosť sa považuje
dňom vrátenia nedoručenej zásielky súdu za doručenú, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie. 22
V súvislosti s doručovaním zásielky účastníkovi konania, ktorý sa zdržiava alebo má svoje
sídlo v cudzine a vzhľadom na ustanovenie § 16 ods. 2 správneho poriadku si kladiem otázku, či je
tento spôsob doručovania, t.j. doručovanie písomností účastníkom konania na území iného štátu
priamo poštou (bez zapojenia orgánov tohto štátu) správny. Predsa len je to zásah do suverenity
cudzieho štátu. Doručovanie na území iného štátu priamo poštou by sa malo realizovať len tam, kde
to dovoľuje medzinárodná zmluva. Z uvedeného jasne vyplýva potreba zakotviť do správneho
poriadku ustanovenie, ktoré bude upravovať doručovanie do cudziny.
Ďalej vzhľadom na to, že v praxi vznikajú veľké pochybnosti, ak ide o vzťah medzi ustanovením § 16
a § 26 správneho poriadku, bolo by vhodné vložiť do správneho poriadku ustanovenie, ktoré by
jednoznačne vyriešilo tieto vznikajúce pochybnosti.
Do správneho poriadku je taktiež potrebné zakotviť, čo sa považuje za zdržiavanie sa v mieste
doručenia a kto a akým spôsobom preukazuje, že podmienky fikcie doručenia neboli splnené, ako aj
ďalšie ustanovenia týkajúce sa verejnej vyhlášky, napr. čo je verejná vyhláška, aké má mať formálne
a obsahové náležitosti a pod.
Vzhľadom na uvedené skutočnosti a neúplnú a nejasnú úpravu problematiky doručovania
v správnom konaní je potrebné túto oblasť správneho konania opäť novelizovať, príp. úplne nanovo
upraviť.
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SPRÁVNY PORIADOK Z POHĽADU SUBSIDIÁRNEHO PREDPISU
V KONANIACH O SPRÁVNYCH DELIKTOCH1
Zuzana Hamuľáková
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Článok sa venuje správnemu poriadku ako všeobecnému procesnému predpisu
v správnych konaniach, ktorý sa subsidiárne používa v rámci konaní o správnych deliktoch. Autorka
na základe analýzy vybraných právnych inštitútov (ako napríklad základné zásady správneho
trestania, problematika doručovania) poukazuje na nedostatky správneho poriadku, v ktorých správny
poriadok v mnohých prípadoch nevyhovuje ako predpis aplikujúci sa na konania o trestnom obvinení
v zmysle článku 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.
Kľúčové slová: správny poriadok, správny delikt, nedostatky, Dohovor o ochrane ľudských práv
a základných slobôd
Abstract: The article deals with the Administrative Code as the general procedural rules of
administrative procedure which is alternatively used in proceedings for administrative offenses. The
author based on an analysis of selected legal institutes (such as the basic principles of administrative
punishment, the issue of delivery,) highlights the shortcomings of the Administrative Code, which the
Administrative Code is in many cases not suitable as a provision applying in the procedure of criminal
charge under Article 6 of the Convention on protection of human rights and fundamental freedoms.
Key words: the Administrative Code, an administrative offense, shortcomings, the Convention for the
Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
ÚVOD
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
(ďalej len „správny poriadok“) je všeobecný procesný predpis, platný v slovenskom správnom práve
už niekoľko desiatok rokov. Napriek tomu, že pre niektoré z jeho obsolentných a neaktuálnych
ustanovení už niekoľko rokov možno zaznamenať hlasy volajúce pre jeho zmenu napríklad po vzore
Českej republiky, zo strany zákonodarcu nie sú v tomto smere podniknuté žiadne kroky. Tento stav
je značne odlišný od vývoja v Českej republike, kde bol pred niekoľkými rokmi platný rovnako zákon
č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), avšak s účinnosťou od 1.1.2006 je v Českej republike
platný nový a aktuálnejší správny poriadok - zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád (ďalej len „český
správny poriadok“). Správny poriadok predstavoval v dobe jeho prijatia pokrokový procesný predpis,
avšak vzhľadom na postupný vývoj a zmeny právneho poriadku a spoločnosti (napríklad
elektronizácia verejnej správy) by si podľa autorkinho názoru vyžadoval značnú novelizáciu, resp.
prijatie nového právneho predpisu. Osobitne sa táto potreba prejavuje v osobitných rozhodovacích
procesoch, na ktoré sa správny poriadok aplikuje subsidiárne. Autorka sa v príspevku zameria na
procesy vyvodzovania zodpovednosti za správne delikty. V súčasnom právnom poriadku pre
absenciu všeobecného základného predpisu upravujúceho postup správnych orgánov pri
vyvodzovaní zodpovednosti za správne delikty sa na tieto konania subsidiárne použije správny
poriadok. Čiastočnú kodifikáciu možno zaznamenať len pri priestupkoch, ako jedným z druhov
správnych deliktov, a to v zákone č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
v ktorom tiež platí subsidiárne použitie správneho poriadku. Správny poriadok ako všeobecný
procesný predpis nezodpovedá špecifikám správneho trestania, a je preto je v súčasnosti zo strany
1

Príspevok bol spracovaný v rámci projektu VEGA č. 1/0136/15 „Právna úprava správneho
trestania“ udeleného Vedeckou grantovou agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
SR a Slovenskej akadémie vied.
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správnych orgánov nevyhnutné analogické aplikovanie inštitútov z trestného práva na zabezpečenie
práva na spravodlivý proces podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej
len „Dohovor“).2 V nasledujúcej časti príspevku sa autorka zameria na niektoré nedostatky správneho
poriadku ako procesného predpisu v rámci správneho trestania.
VYBRANÉ NEDOSTATKY SPRÁVNEHO PORIADKU PRI APLIKÁCII V RÁMCI KONANIA
O SPRÁVNYCH DELIKTOCH
Zásady správneho trestania
Základné zásady možno označiť ako základné idey právnej regulácie. Ich význam spočíva
v tom, že v konečnom dôsledku ovplyvňujú výklad právneho predpisu ako aj jeho správnu aplikáciu,
a preto je potrebné ich poznať.3 Uvedené platí pre oblasť správneho trestania o to viac, že význam
základných zásad vzrastá neexistenciou ucelenej právnej úpravy regulujúcej základné inštitúty
správneho trestania. Základné zásady (princípy) vzťahujúce sa na správne trestanie nemajú
v súčasnosti jednotnú úpravu v žiadnom predpise upravujúcom správne delikty a absentujú aj
v správnom poriadku. Odvodiť ich možno zo všeobecných ústavných požiadaviek na uplatňovanie
verejnej moci, zo všeobecných princípov demokratického a právneho štátu, ako aj z požiadaviek
obsiahnutých v medzinárodných zmluvách, predovšetkým v Dohovore. Na oblasť správneho trestania
majú značný vplyv aj európske dokumenty odporúčacej povahy, ktorými sú Odporúčanie Výboru
ministrov Rady Európy č. R (91) 1 členským štátom o správnych sankciách, Rezolúcia Výboru
ministrov Rady Európy č. R (77) 31 členským štátom o ochrane jednotlivca vo vzťahu k správnym
aktom, Odporúčanie Výboru ministrov Rady Európy č. (80) 2 členským štátom o používaní správnej
úvahy správnymi orgánmi, Odporúčanie CM/Rec (2007) 7 členským štátom o dobrej verejnej správe.
Z týchto dokumentov, ako aj z judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva, z judikatúry Najvyššieho
súdu Slovenskej republiky4 možno vyvodiť záver, že základné zásady vzťahujúce sa na súdne
trestanie je treba rešpektovať aj v oblasti správneho trestania. Z uvedeného vyplýva, že napriek
dôležitosti základných zásad správneho trestania pre správnu aplikáciu inštitútov
administratívnoprávnej zodpovednosti ich jednotný súhrn a úprava absentuje, a zamestnanci
správnych orgánov sú nútení ich odvodzovať z prameňov medzinárodného aj vnútroštátneho práva
rôznej právnej sily, čo má za následok mnohé pochybenia v praxi správnych orgánov. Medzi základné
zásady správneho trestania patrí napríklad zásada legality - nullum crimen sine lege, nulla poena sine
lege, zásada zákazu retroaktivity, zásada ne bis in idem, zásada konania o správnom delikte
v primeranej lehote, zásada ukončenia správneho konania o delikte rozhodnutím, špeciálne zásady
ako právo osoby byť informovaná o obvinení voči nej, právo na primeraný čas na obhajobu, právo na
informácie o povahe dôkazov, právo byť vypočutá, právo na odôvodnenie rozhodnutia a podobne.
Z hľadiska ich právnej regulácie zastáva autorka názor, podľa ktorého by bolo vhodnejšie
upraviť základné zásady správneho trestania v samostatnom predpise upravujúcom vyvodzovanie
zodpovednosti za správne delikty, ako v správnom poriadku.
Prejavom dodržiavania základných zásad správneho trestania sú aj niektoré z nasledujúcich
rozoberaných inštitútov, ktorých úprava v správnom poriadku buď úplne absentuje alebo nie je
dostatočná pre trestnoprávny charakter konaní o správnych deliktoch.
Lehoty v konaniach o správnych deliktoch
K dodržiavaniu zásady konania o správnom delikte v primeranej lehote nepochybne
prispievajú vhodne nastavané lehoty na prejednanie správneho deliktu. Podľa § 48 správneho
poriadku má správny orgán v jednoduchých veciach rozhodnúť bezodkladne, v ostatných prípadoch,
ak osobitný zákon neustanovuje inak, je správny orgán povinný rozhodnúť vo veci do 30 dní od začatia
konania; vo zvlášť zložitých prípadoch rozhodne najneskôr do 60 dní; ak nemožno vzhľadom na
povahu veci rozhodnúť ani v tejto lehote, môže ju primerane predĺžiť odvolací orgán (orgán príslušný
rozhodnúť o rozklade). Z uvedeného vyplýva, že správny orgán má pri prejednávaní správnych
deliktov rozhodnúť v 30-dňovej, maximálne 60-dňovej lehote a po tejto lehote už len sú súhlasom
2

veľké množstvo správnych deliktov v slovenskom právnom poriadku sa považuje za „trestný čin“,
resp. spadá pod pojem „trestné obvinenie“ citovaného článku Dohovoru na základe Engel kritérií.
3 KOŠIČIAROVÁ, S. Správny poriadok. Komentár s novelou účinnou od 1. januára 2004. Šamorín:
Heuréka, 2004, s. 17
4 napríklad rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 23. novembra 2011, sp. zn.
6Sžf/15/2011, 6Sžf/56-129/2011
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nadriadeného orgánu. Na prvý pohľad sa možno zdá, že takéto zakotvenie lehoty na rozhodnutie
o správnych deliktoch je ideálne pre dodržanie zásady konania o správnom delikte v primeranej
lehote a zabezpečuje čo najrýchlejšie „vybavenie“ konania o delikte. Autorka však túto lehotu
v mnohých, najmä skutkovo zložitých prípadoch nepovažuje za dostatočnú, ale skôr na úkor kvality
prejednania správneho deliktu. Autorka dáva do pozornosti, že za posledné obdobie sa nároky na
vedenie procesu a rozhodovania o správnych deliktoch podstatne zvýšili a pomerne priblížili
trestnoprávnemu konaniu o trestných činoch, a to najmä vplyvom interpretácie správnych deliktov
Európskym súdom pre ľudské práva (Engel a ostatní v. Holandsko zo dňa 8.6.1976)a zabezpečenia
práv vyplývajúcich z čl. 6 Dohovoru aj na konania o správnych deliktoch. Na dodržanie všetkých
procesných postupov a práv obvineného sa zakotvenie tejto lehoty ukazuje ako neprimerane krátke.
K uvedenému prispievajú aj často len jednoročné prekluzívne lehoty na prejednanie správneho deliktu
v osobitných predpisoch, ktoré sú vzhľadom na vysoké nároky na kvalitu vedenia procesov
o správnych deliktoch z časového hľadiska nedostatočné. Navyše z prekluzívneho charakteru tejto
lehoty vyplýva, že tak správne orgány ako aj súdy sú na ne povinné prihliadať ex offo a následkom je
nemožnosť správneho orgánu správny delikt prejednať, resp. povinnosť konanie zastaviť. Určitý
nedostatok vo vzťahu k dodržiavaniu zásady konania o správnom delikte v primeranej lehote
považuje autorka absenciu stanovenia lehoty pre začatie konania (v správnom poriadku nachádzame
len lehoty na vydanie rozhodnutia po začatí konania). Inšpiratívny v tomto smere môže byť § 80 ods.
2 českého správneho poriadku, ktorý v rámci opatrení proti nečinnosti správneho organu stanovuje,
že „Opatření proti nečinnosti učiní nadřízený správní orgán i tehdy, nezahájí-li příslušný správní orgán
řízení ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy se dozvěděl o skutečnostech odůvodňujících zahájení řízení z
moci úřední.“
Ústne pojednávanie
V súvislosti s problematickým dodržaním lehoty na rozhodnutie o správnom delikte podľa
správneho poriadku súvisí aj nejednotný názor na nariaďovanie ústnych pojednávaní v konaní
o správnych deliktoch. Niektoré súdy vo svojich rozhodnutiach, vyjadrili (podľa názoru autorky mylný)
názor, že z Dohovoru a z rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva vyplýva pre správne orgány
v konaní o správnych deliktoch povinnosť obligatórneho nariaďovania ústneho pojednávania. Ako
príklad možno uviesť rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „Najvyšší súd SR“)
R 2 Sžo/201/2010, podľa ktorého „Vo všetkých veciach, ktoré je možné subsumovať pod pojem „veci
trestného charakteru“ musí mať osoba, proti ktorej sa vedie konanie, možnosť domôcť sa práva na
spravodlivý proces v zmysle čl. 6 Dohovoru. Najvyšší súd SR dospel k záveru, že v danom prípade
ide potom nesporne o vec trestného obvinenia a preto procesný postup správnych orgánov nemožno
hodnotiť ako súladný so zákonom, pretože príslušné ústne pojednávanie malo byť nariadené už v
konaní pred správnym orgánom prvého stupňa.“ Autorka analyzovala príslušnú judikatúru
Európskeho o súdu pre ľudské práva5, ako aj vyššie citované odporúčania Výboru Ministrov Rady
Európy6, a z danej analýzy nevyplynula nutnosť automatického obligatórneho nariaďovania ústneho
pojednávania v konaní o správnych deliktov. Navyše vzhľadom na súčasnú úpravu lehôt na
rozhodnutie podľa správneho poriadku by bolo pri obligatórnom nariaďovaní ústneho pojednávania
veľmi obtiažne, ak vôbec možné dodržať tradičnú lehotu 30 (60)dní na vydanie rozhodnutia. Do
počítania lehoty treba po oznámení účastníkovi konania o začatí správneho konania zarátať aj
dostatočný čas na prípravu obhajoby7, rovnako ako aj lehotu doručovania písomností, ktoré sa vo
väčšine prípadov doručujú do vlastných rúk. K vzniku prieťahov v správnom konaní výraznou mierou
prispievajú problémy v doručovaní, či už na základe možných obštrukcií realizovaných
„nedobromyseľným“ účastníkom konania alebo poštového prepravcu.
KISELYOVÁ, Z. Inštitút ústneho pojednávania v konaní o správnych deliktoch vo vnútroštátnej a
zahraničnej judikatúre. In: Právna úprava správneho trestania [elektronický zdroj]. - ISBN 978-807160-399-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2015. - s. 98-106 [CD-ROM]
6 HAMUĽAKOVÁ, Z. Vplyv vybraných európskych dokumentov na zásadu ústnosti v konaní o
správnych deliktoch. In: Bratislavské právnické fórum 2016 : Vplyv európskeho práva na kreovanie
princípov a zásad správneho trestania [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7160-430-3. - Bratislava :
Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2016. - S. 105-112 [CD-ROM]
7 podľa § 3 ods. 2 správneho poriadku sú správne orgány povinné dať účastníkovi konania vždy
príležitosť, aby mohol svoje práva a záujmy účinne obhajovať, najmä sa vyjadriť k podkladu
rozhodnutia, a uplatniť svoje návrhy.
5
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Podľa § 21 správneho poriadku správny orgán obligatórne nariaďuje ústne pojednávanie, ak
tak ustanovuje osobitný zákon. Za účelom zistenia presného a spoľahlivého skutkového stavu veci
a obstarania potrebných podkladov pre rozhodnutie môže správny orgán fakultatívne podľa svojej
úvahy nariadiť ústne pojednávanie. Spravidla to je vhodné vtedy, keď v konaní vystupujú účastníci
konania s protichodnými záujmami, keď treba vypočúvať svedkov, resp. vykonať iné dôkazy, a tiež
keď ústne pojednávanie poskytne najvhodnejšiu príležitosť na to, aby všetky osoby, ktoré majú
zákonné právo zúčastniť sa na ústnom pojednávaní mohli v rámci neho realizovať svoje procesné
práva (podľa § 33 ods. 1 správneho poriadku má účastník konania a zúčastnená osoba právo
navrhovať dôkazy a ich doplnenie a klásť svedkom a znalcom otázky pri ústnom pojednávaní a
miestnej ohliadke).8Požiadavkám vyplývajúcich z citovaných európskych dokumentov vyhovuje
súčasná úprava nariaďovania ústneho pojednávania podľa správneho poriadku, ale vzhľadom na
rôznorodé a mylné interpretácie aplikácie tohto inštitútu v konaniach o správnych deliktoch by autorka
považovala za vhodné z hľadiska právnej istoty, upraviť ho pre potreby správneho trestania
jednoznačne, napríklad po vzore úpravy ústneho pojednávania v novom českom zákone o
priestupkoch9:„ Správní orgán může nařídit ústní jednání. Správní orgán nařídí ústní jednání na
požádání obviněného, je-li to nezbytné k uplatnění jeho práv; jinak návrh zamítne usnesením, které
se oznamuje pouze obviněnému. O právu žádat nařízení ústního jednání musí být obviněný poučen.
Správní orgán nařídí ústní jednání i bez požádání obviněného, je-li to nezbytné pro zjištění stavu věci.
Správní orgán prvního stupně nařídí ústní jednání i bez požádání obviněného, je-li obviněným
mladistvý. Správní orgán může nařídit ústní jednání na požádání poškozeného, je-li to třeba k
rozhodnutí o nároku na náhradu škody nebo nároku na vydání bezdůvodného obohacení. O právu
žádat nařízení ústního jednání musí být poškozený poučen. O zamítnutí návrhu poškozeného na
nařízení ústního jednání se rozhodne usnesením, které se oznamuje pouze poškozenému. K ústnímu
jednání správní orgán předvolá účastníky řízení. Ústní jednání lze konat bez přítomnosti obviněného
jen tehdy, jestliže byl řádně předvolán a souhlasí s konáním ústního jednání bez vlastní přítomnosti
nebo pokud se na předvolání nedostaví bez náležité omluvy nebo bez dostatečného důvodu.“
Citovanú úpravu považuje autorka za vhodnejšiu, nakoľko nenastavuje automaticky
požiadavku na obligatórne ústne pojednávanie v konaní o správnych deliktoch, na druhej strane však
posilňuje práva obvineného, keď na jeho požiadanie je správny orgán v zásade povinný nariadiť ústne
pojednávanie.
Podanie bez zaručeného elektronického podpisu
Trend elektronizácie verejnej správy prináša mnohé zmeny v správnych konaniach, v tomto
smere bude dôležité sledovať proces ich uplatnenia v praxi, napríklad doručovania do elektronických
schránok podľa zákona o e-Governmente10. Autorka však chce upriamiť pozornosť na pomerne
dlhodobejší problém a to nielen v konaniach o administratívnoprávnych deliktoch, a to podávanie
podania v správnom konaní bez zaručeného elektronického podpisu. Za posledné obdobie možno
vplyvom elektronizácie spoločnosti, ako aj verejnej správy zaznamenať nárast počtu podávania
podaní (napríklad odvolaní či rozkladov) elektronickou formou, avšak bez zaručeného elektronického
podpisu. Podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku, ktorý upravuje formu podania: „Podanie možno urobiť
písomne alebo ústne do zápisnice, alebo elektronickými prostriedkami podpísané zaručeným
elektronickým podpisom podľa osobitného zákona. Možno ho urobiť aj telegraficky alebo
telefaxom; také podanie obsahujúce návrh vo veci treba písomne alebo ústne do zápisnice doplniť
najneskôr do troch dní.“ Podaním sa v zmysle správneho poriadku rozumie prejav vôle adresovaný
správnemu orgánu. Každé podanie musí mať materiálnu, t. j. písomnú podobu. To neplatí v prípade
elektronických dokumentov v administratívnom styku podpísaných platným zaručeným elektronickým
podpisom a vyhotovených v súlade s osobitnými predpismi. Do úvahy preto neprichádza telefonické
podanie. Zákon pripúšťa ústnu formu podania len do zápisnice. Ak bolo podanie v písomnej podobe
urobené pomocou komunikačných prostriedkov (ďalekopis, fax a pod.), je nevyhnutné takéto podanie
doplniť do troch dní písomnou podobou tohto podania. V záujme právnej istoty musí byť zrejmé, že
KOŠIČIAROVÁ, S. Správny poriadok. Komentár s novelou účinnou od 1. januára 2004. Šamorín:
Heuréka, 2004, s. 85
9 § 80 zákona č. 250/2016 Sb. zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ktorý nadobudne
účinnosť 1.7.2017
10 zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)
8
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ho podáva ten, kto je označený ako podateľ, a že ide o neskreslený prejav vôle podateľa. Na podania,
ktoré nebudú doplnené uvedeným spôsobom, správny orgán neprihliada a sú právne neúčinné. 11
Z tohto dôvodu správne orgány v prípade doručenia podania vykonaného v elektronickej forme
bez zaručeného elektronického podpisu na dané podanie neprihliadajú a nepripisujú mu žiadne
právne účinky. Napriek tomu, že právna úprava § 19 ods. 1 správneho poriadku sa javí byť v otázke
forme podania jednoznačná, niektoré súdne orgány majú v tejto oblasti iný právny názor. Ako príklad
možno uviesť rozsudok Krajského súdu v Bratislave 2S/201/2015-28 zo dňa 25.5.2016. Podľa názoru
súdu :“..ak účastník konania urobí podanie obsahujúce návrh vo veci elektronickými prostriedkami
bez elektronického podpisu na verejne dostupnú adresu správneho orgánu a doplní ho do troch dní
písomne alebo ústne do zápisnice, nie je možné na takého podania hľadieť, akoby nebolo urobené.
Podania urobené elektronickými prostriedkami sú štandardnou súčasťou komunikácie orgánov
verejnej správy s fyzickými a právnickými osobami. Súdu nie je zrejmé, prečo do správneho poriadku,
ktorého právneho režimom sa konanie podľa zákona o metrológii spravuje, nebola zapracovaná
možnosť robiť podania elektronickými prostriedkami s povinnosťou ich doplnenia písomne alebo
ústne do zápisnice tak, ako je to umožnené napr. v Občianskom súdnom poriadku (§ 42 ods. 2 O.s.p.).
Súd považuje za neprípustnú takú interpretáciu zákona, podľa ktorej by podanie urobené napr.
telefaxom (ktorý sa navyše v súčasnosti takmer nepoužíva) bolo možné do troch dní doplniť a podanie
uskutočnené elektronickou poštou ( v súčasnosti bežne používanou) nie a nestotožňuje sa s právnym
názorom vysloveným Krajským súdom v Bratislave v rozsudku spis. zn. 4Sp/109/2012 zo dňa
17.9.2014. Skutočnosť, že správny poriadok podania urobené elektronickými prostriedkami bez
zaručeného elektronického podpisu nerozoznáva, je zjavne len legislatívnym nedostatkom (medzerou
v práve), ktorý však možno preklenúť ústavne konformným výkladom predmetného ustanovenia
zákona, so zreteľom na jeho účel a tiež s prihliadnutím na potrebu zachovania proporcionality vo
vzťahu k právam, do ktorých bolo postupom žalovaného zasiahnuté.“
Z rozhodnutia súdu vyplýva explicitná kritika vo vzťahu k úprave formy podania v správnom
poriadku, resp. jej neaktuálnosti vo vzťahu k elektronizácii verejnej správy. K rovnakej interpretácii
citovaného zákonného ustanovenia správneho poriadku prichádzajú aj účastníci konania alebo ich
právny zástupcovia vychádzajúc z možných foriem podania v súdnych konaniach. Napríklad podľa
§ 56 ods. 1 a 2 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok, kde je upravená forma podania,
„Podanie možno urobiť písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Podanie vo veci
samej urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu treba dodatočne
doručiť v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu; ak
sa dodatočne nedoručí správnemu súdu do desiatich dní, na podanie sa neprihliada. Správny súd na
dodatočné doručenie podania nevyzýva. K podaniu kolektívneho orgánu musí byť pripojené
rozhodnutie, ktorým príslušný kolektívny orgán vyslovil s podaním súhlas.“
Autorka súhlasí s názorom súdu, podľa ktorého je ustanovenie § 19 správneho poriadku vo
vzťahu k elektronickej forme podania neaktuálne a nereagujúce na súčasne bežne používanú formu
podania (na rozdiel od napríklad telefaxu). Avšak zákonná úprava v správnom poriadku na rozdiel od
Správneho súdneho poriadku neustanovuje doplnenie elektronickej formy podania bez zaručeného
elektronického podpisu ako kvalifikovanú formu podania. Zákon (správny poriadok) ustanovuje formu,
akou možno uskutočniť procesný úkon voči správnemu orgánu (podanie). Táto forma musí byť zo
strany podávateľa dodržaná, inak podanie nemôže vyvolať procesné účinky. Zákon v tejto súvislosti
pripúšťa formu podania elektronickými prostriedkami (podmienkou však je, aby podanie bolo
podpísané zaručeným elektronickým podpisom v zmysle osobitného zákona). Z dikcie § 19 ods.
1 Správneho poriadku vyplýva, že ako kvalifikovanú formu podania Správny poriadok pripúšťa len
písomnú formu, ústne do zápisnice a elektronickými prostriedkami podpísanú zaručeným
elektronickým podpisom podľa osobitného zákona. Správny poriadok teda ráta aj s možnosťou
podania v elektronickej forme, avšak zároveň stanovuje podmienku, že elektronické podanie je
opatrené elektronickým podpisom. Správny poriadok pripúšťa doplnenie podania do troch dní
písomnou formou (alebo ústneho pojednávania), ale len pri použití formy telegraficky alebo telefaxom.
Súdna interpretácia ustanovenia § 19 ods. 1 správneho poriadku je teda v rozpore so zásadou
zákonnosti a právnej istoty, ktoré musia byť zo strany správnych orgánov dodržiavané. Autorka však

KOŠIČIAROVÁ, S. Správny poriadok. Komentár s novelou účinnou od 1. januára 2004. Šamorín:
Heuréka, 2004, s. 77
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opätovne poukazuje na skutočnosť, že daný prípad je jasným príkladom potreby úpravy (novelizácie)
ustanovení správneho poriadku.
Obsahové náležitosti rozhodnutia o správnom delikte
Ďalším nedostatkom správneho poriadku, ktorý nevystihuje špecifiká správneho trestania sú
obsahové náležitosti rozhodnutia. Náležitosti rozhodnutia sú uvedené v § 47 správneho poriadku
a k základným obsahovým náležitostiam každého rozhodnutia patrí výrok, odôvodnenie a poučenie
o opravnom prostriedku. Vzhľadom na ich všeobecné vymedzenie, ktoré neodzrkadľuje špecifiká
rozhodnutí o správnych deliktoch, dochádza zo strany správnych orgánov k častým pochybeniam
vedúcich k zrušeniam rozhodnutí správnymi súdmi. Náležitosti rozhodnutí o správnych deliktoch
v správnom konaní o správnom delikte v súčasnosti rieši súdna judikatúra. Najvyšší súd SR sa vo
svojej rozhodovacej činnosti viackrát s problematikou výroku rozhodnutí o iných správnych deliktoch12
zaoberal, pričom zdôraznil požiadavku vymedzenia predmetu konania vo výroku rozhodnutia
o správnom delikte so všetkými podstatnými skutočnosťami (miesto, čas, spôsob spáchania a iné
skutočnosti) tak, aby sankcionované konanie nebolo zameniteľné s iným. Vo vzťahu k odôvodneniu
rozhodnutí o správnych deliktoch možno za „Achilovu pätu“ správnych orgánov označiť nedostatočné
odôvodnenie výšky sankcie za správny delikt. K častému pochybeniu správnych orgánov v rámci
odôvodnenia výšky pokuty dochádza, ak výrok o uložení pokuty v uvedenej výške je v rozhodnutí bez
ďalšieho odôvodnený len tým, že výška pokuty je primeraná vzhľadom na dĺžku, spôsob, následky a
závažnosť protiprávneho konania a pokuta tak bola uložená v zmysle zákonných kritérií. Takéto
odôvodnenie určenia výšky uloženej pokuty takmer doslovne zodpovedajúce zákonnému zneniu
kritérií, avšak bez toho, aby sa konajúci správny orgán s jednotlivými okolnosťami rozhodnými pre
určenie výšky pokuty akýmkoľvek spôsobom vysporiadal, nie je dostatočné. Odôvodnenie, ktoré je
len reprodukciou znenia zákona, na základe ktorého sa rozhodovalo, nie je možné považovať za
riadne.13 Je preto žiaduce, aby právna úprava správnych deliktov riešila aj obsahové náležitosti
rozhodnutia o správnom delikte s prihliadnutím na predmetnú súdnu judikatúru.
ZÁVER
Správny poriadok ako všeobecný procesný predpis nezodpovedná špecifikám potrebným pre
konanie pri vyvodzovaní zodpovednosti za správne delikty, v ktorom musia byť vo väčšine prípadov
dodržané práva a zásady vyplývajúce z čl. 6 Dohovoru či odporúčaní Rady Európy. Autorka zastáva
názor, podľa ktorého by pre potreby právnej regulácie procesu vyvodzovania administratívnoprávnej
zodpovednosti za správne delikty bolo vhodnejšie prijať samostatný predpis upravujúci základné tak
procesnoprávne, ako aj hmotnoprávne inštitúty, ktoré sa majú pri správnom trestaní aplikovať.
Uvedené považuje za prehľadnejšie a koncepčnejšie riešenie tak vo vzťahu k správnym orgánom,
ako aj samotným účastníkom konania, resp. obvineným. Ak však zákonodarca neprijme v dohľadnej
dobe takýto predpis, bude nevyhnutné analyzované inštitúty upraviť v novom správnom poriadku ako
subsidiárneho predpisu pri vyvodzovaní zodpovednosti za správne delikty. Autorka v texte príspevku
poukázala na niektoré z nedostatkov správneho poriadku ako subsidiárneho predpisu v konaní
v rámci správneho trestania, a následne poukázala na možné legislatívne riešenia.
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VZTAHUJE SE NA ČINNOST VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV
SPRÁVNÍ ŘÁD?
Anna Chamráthová
Masarykova univerzita, Právnická fakulta
Abstrakt: Příspěvek se zabývá tím, jaký je vlastně rozsah působnosti správního řádu, a to konkrétně
otázkou, zda jej lze vztáhnout i na činnost veřejného ochránce práv, instituci zamýšlenou jako
nesvázanou předepsanými pravidly činnosti. Navzdory běžně přijímanému opačnému názoru
příspěvek poukazuje na to, že minimálně v podmínkách ČR je tato otázka přinejmenším sporná, a to
kvůli vymezení působnosti českého správního řádu tak, že se vztahuje na veškerý výkon působnosti
v oblasti veřejné správy, přičemž lze uvažovat o tom, zda je vyloučeno do této kategorie podřadit
činnost ochránce.
Kľúčové slová: Veřejný ochránce práv, správní řád, výkon veřejné správy.
Abstract: The paper deals with the issue of the scope of the Administrative Procedure Code,
specifically whether it covers the activity of the Public Defendor of Rights, an institution intended as
free from prescribed rules of performance. Contrary to the general opposite opinion the paper points
out the question is, at least in the Czech Republic, disputable at least due to the delimitated scope of
effect of the Administrative Procedure Code in a way that it covers all the performance of the public
administration. At the same time, it can be speculated if the activity of the Public Defendor of Rights
is really excluded from this category.
Key words: Public Defendor of Rights, Administrative Procedure Code, performance of public
administration.
1
ÚVOD
Veřejný ochránce práv1 je institucí rychlé a zcela neformální ochrany před pochybeními v jednání
orgánů veřejné správy, jehož výstupy jsou právně nezávazné a působí tak pouze silou své morální
autority. Z důvodu zachování neformálnosti své činnosti nemá být při jejím výkonu vázán žádnými
procesními pravidly2 a nadto dle konstantního názoru odborné veřejnosti není vykonavatelem veřejné
správy, na první pohled se tedy jeví, že je z dosahu působnosti správního řádu jako předpisu, který
reguluje procesy právě při výkonu veřejné správy, zcela vyloučen. Při bližším pohledu na český
správní řád3, resp. na rozsah jeho působnosti, který dopadá na veškerý výkon působnosti v oblasti
veřejné správy (na rozdíl od slovenského správneho poriadku4 se nevztahuje pouze na správní
řízení), ale může vyvstat otázka, zda se na ochránce v určité míře přece jen nevztahuje, a to z důvodu
nejednoznačné interpretace pojmu „výkon působnosti v oblasti veřejné správy“. Je sice zřejmé, že
toto rozhodně nebylo úmyslem zákonodárce, v tomto příspěvku se však hodlám zamyslet, zda má
tento úmysl oporu v právní úpravě de lege lata.
2
ROZSAH PŮSOBNOSTI SPRÁVNÍHO ŘÁDU
Český správní řád, jak již bylo naznačeno, se vztahuje na činnost správních orgánů, přičemž za
správní orgán jsou pro účely správního řádu považovány všechny orgány moci výkonné, orgány
územních samosprávných celků a jiné orgány a právnické a fyzické osoby, pokud vykonávají
působnost v oblasti veřejné správy. Zároveň je jeho působnost vyloučena pro právní jednání
prováděná správními orgány a pro vztahy mezi orgány téhož územního samosprávného celku při
Zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVOP“).
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 19. 2. 2008, č. j. 2 As 58/2007-52.
3 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“).
4 § 1 odst. 1 zákona č. 71/1967 Zb., o správnom konaní (správny poriadok), v znení neskorších
predpisov.
1
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výkonu samostatné působnosti.5 Výkon působnosti v oblasti veřejné správy je, jak vysvítá
z komentářové literatury, pojmem s interpretací poměrně nejednoznačnou. Jednotlivé komentáře jej
vymezují různě, například dosud nepanuje shoda na tom, zda do působnosti správního řádu spadá
normotvorba veřejné správy.6 Samotní autoři jednoho z komentářů přiznávají, že výklad tohoto pojmu
může být předmětem sporů.7 Někteří odborníci jej ztotožňují s výkonem veřejné moci v oblasti veřejné
správy či s výkonem veřejné správy8, což je podle mého názoru poněkud problematické, jelikož mám
za to, že pojem výkon veřejné správy nelze považovat za identický s pojmem výkon působnosti
v oblasti veřejné správy. Ostatně různí se i názory na to, co všechno lze ještě (nejen pro účely
správního řádu) považovat za výkon veřejné správy či veřejné moci. Dle některých odborníků se jedná
pouze o vrchnostenskou veřejnou správu v kontrastu k veřejné správě vykonávané
soukromoprávními prostředky9 (tuto dichotomii obsahuje ostatně i důvodová zpráva ke správnímu
řádu10), dle jiných předmětný pojem zahrnuje i pečovatelskou veřejnou správu 11 nebo různé
informační úkony typu doporučení a výzev12.
3
VÝKON PŮSOBNOSTI VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV
Je nezpochybnitelné, že veřejný ochránce práv není správním orgánem v doktrinálním slova smyslu,
tj. nerozhoduje autoritativně o právech a povinnostech fyzických a právnických osob; výstupy z jeho
činnosti jsou zásadně právně nezávazná doporučení. Určitou výjimku v tomto směru je jeho povinnost
poskytovat informace podle zákona č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v kterémžto
případě je uznáváno, že jako správní orgán vystupuje.13
Problémem ovšem může být, že v některých aspektech se výkon jeho působnosti více či méně výkonu
veřejné správy blíží či podobá. Nejvýraznější je v tomto směru jeho kontrolní činnost, která může
dopadat nejen na veřejnou správu, ale v některých případech i na soukromé osoby14. Ochránce má
při výkonu této své pravomoci oprávnění vstupovat do kontrolovaných prostor a provádět v nich
šetření, přičemž kontrolované subjekty mají povinnost mu k tomuto poskytnout součinnost. Při
nesplnění této povinnosti o tomto může ochránce informovat veřejnost, zveřejňování takovýchto zpráv
a zpráv o případech, v nichž nebylo dle názoru ochránce dosaženo nápravy, přitom lze považovat za
určitou formu sankce.15 Toto lze interpretovat jako určité vrchnostenské postavení ochránce při
výkonu kontrolní činnosti. Nejvyšší soud ČR dokonce v září roku 2016 označil ochráncem prováděné
§ 1 správního řádu.
Srov. PRŮCHA, P.: Správní řád: s poznámkami a judikaturou, s. 21 a SKULOVÁ, S.: Působnost
správního řádu, zásady činnosti a nečinnost [Část I. Správní řád. Hlava II.], s. 26 a 35.
7 POTĚŠIL, L.: § 1 [Předmět úpravy a rozsah působnosti]. POTĚŠIL, L., HEJČ, D., RIGEL, F.,
MAREK, D.: Správní řád, s. 9.
8 Viz HRABÁK, J., NAHODIL, T.: Správní řád: s výkladovými poznámkami a vybranou judikaturou, s.
21; JEMELKA, L., PONDĚLÍČKOVÁ, K., BOHADLO, D. Správní řád, s. 2-4; ČERNÝ, P.: Působnost
a systematika správního řádu. In: ČERNÝ, P. a kol.: Průvodce novým správním řádem: s podrobným
výkladem a vzory podání, s. 27; ONDRUŠ, R.: Správní řád: nový zákon s důvodovou zprávou a
poznámkami, 30 a VEDRAL, J.: Správní řád: komentář, s. 15-16.
9 Viz JEMELKA, L., PONDĚLÍČKOVÁ, K., BOHADLO, D. Správní řád, s. 14; ČERNÝ, P.: Působnost
a systematika správního řádu. In: ČERNÝ, P. a kol.: Průvodce novým správním řádem: s podrobným
výkladem a vzory podání, s. 27 a VEDRAL, J.: Správní řád: komentář, s. 16.
10 Důvodová zpráva k zákonu č. 500/2004 Sb., správní řád, ze dne 6. 2. 2003, sněmovní tisk č. 201/0,
4. volební období.
11 POTĚŠIL, L.: § 1 [Předmět úpravy a rozsah působnosti]. POTĚŠIL, L., HEJČ, D., RIGEL, F.,
MAREK, D.: Správní řád, s. 10.
12 HRABÁK, J., NAHODIL, T.: Správní řád: s výkladovými poznámkami a vybranou judikaturou, s. 21.
13 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 19. 2. 2008, č. j. 2 As 58/2007-52; upřesňuji
však, že v případě poskytování informací fakticky provádí rozhodování o žádostech o informace
Kancelář veřejného ochránce práv jako jeho servisní organizace a o odvoláních proti jejím
rozhodnutím rozhoduje vedoucí Kanceláře.
14 Konkrétně se jedná např. o návštěvy míst, kde se mohou nacházet osoby omezené na svobodě,
viz § 1 odst. 3 ZVOP.
15 Důvodová zpráva k zákonu č. 381/2005 Sb., změna zákona o Veřejném ochránci práv ze dne 30.
7. 2004, sněmovní tisk č. 751/0, 4. volební období Poslanecké sněmovny ČR.
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zveřejňování zpráv za výkon veřejné moci.16 K. Klíma zase naznačuje, že ombudsmani mají určitou
míru kontrolní moci, kterou považuje za součást moci veřejné,17 a V. Sládeček uvádí, že kontrolní
činnost ochránce má materiálně povahu správní činnosti18.
Je pravdou, že činnost ochránce při šetření v zařízeních, kde se mohou nacházet osoby omezené na
svobodě, dopadá i na zařízení soukromá, a je otázkou, zda se faktický průběh těchto šetření skutečně
v praxi liší od inspekce těchto zařízení vykonávaných Ministerstvem práce a sociálních věcí dle
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, natolik, aby ji bylo
možné považovat za činnost materiálně zásadně odlišnou. Totéž se týká výkonu působnosti ochránce
v oblasti diskriminace, kde v případě jeho šetření možné diskriminace v pracovněprávních vztazích
může tato jeho činnost nabývat obdobného charakteru jako kontrolní činnost Státního úřadu inspekce
práce dle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů.
VZTAH VÝKONU PŮSOBNOSTI OCHRÁNCE A ROZSAHU PŮSOBNOSTI SPRÁVNÍHO
ŘÁDU
Jak jsem již uvedla, interpretace, co vše ještě lze pokládat za výkon působnosti v oblasti veřejné
správy, není zcela jednoznačná a domnívám se, že mezi tímto pojmem a výkonem působnosti
veřejného ochránce práv nevede zřetelná, ostrá hranice. Podotýkám také, že čistě gramaticky vzato,
působnost ochránce vykonává a v oblasti veřejné správy se tento výkon odehrává. V komentářové
literatuře sice nalezneme výslovné tvrzení, že na činnost ochránce se správní řád nevztahuje 19,
nalezneme v ní však i zmínění veřejného ochránce práv jakožto příkladu jiného orgánu ve smyslu §
1 odst. 1 správního řádu20. Mezi tyto jiné orgány také běžně bývá zařazován Nejvyšší kontrolní úřad21,
který je charakterem své činnosti ochránci natolik podobný, že je podle mého názoru ne zcela logické
vztahovat působnost správního řádu jen na jeden z těchto orgánů. Považuji za vhodné uvést i to, že
většina zmíněné odborné literatury vztahující působnost správního řádu jen na jednání správních
orgánů skrze vrchnostenské nástroje uvažuje pouze o protikladu těchto nástrojů k nástrojům
soukromoprávním jako je uzavírání kupních smluv či prodej majetku, přičemž je očividné, že nástroje
ochránce při výkonu jeho působnosti můžeme řadit mezi soukromoprávní jen těžko.
Co se judikatury k této problematice týče, rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 19. 2.
2008, č. j. 2 As 58/2007-52 výslovně vylučuje, že by ochránce byl správním orgánem ve smyslu § 1
správního řádu a že by se na výkon jeho působnosti tento vztahoval. Novější judikatura k této otázce
je bohužel formována v zásadě na základě žalob a kasačních stížností notorických stěžovatelů, kteří
se nadto mnohdy domáhají prominutí soudních poplatků a ustanovení advokáta, a poměrně zřetelně
z této judikatury vysvítá snaha se těchto osob co nejrychleji zbavit odkazem na citovaný rozsudek
s tím, že ochránce není správním orgánem, neb autoritativně nerozhoduje o právech a
povinnostech.22 To považuji za poněkud zjednodušující úvahu, protože definice správního orgánu v
§ 1 správního řádu je podstatně širší. Nelze také přehlížet, že předmětný judikát pochází z počátku
roku 2008 a od té doby došlo k několika významným rozšířením působnosti a pravomocí ochránce, a
to i směrem k soukromým osobám. Domnívám se tedy, že novější judikatura tento posun, který právní
úprava týkající se činnosti ochránce prodělala, dostatečně nereflektuje a s ohledem na to, že je
4

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 9. 2016, sp. zn. 30 Cdo 4118/2015.
KLÍMA, K.: Odpovědnost veřejné moci (obsahový a strukturní nástin analýzy). In: KLÍMA, K. a kol.:
Odpovědnost veřejné moci, s. 29.
18 SLÁDEČEK, V.: Zákon o Veřejném ochránci práv: komentář, s. 40.
19 ONDRUŠ, R.: Správní řád: nový zákon s důvodovou zprávou a poznámkami, 29.
20 ČERNÝ, P.: Působnost a systematika správního řádu. In: ČERNÝ, P. a kol.: Průvodce novým
správním řádem: s podrobným výkladem a vzory podání, s. 25.
21 POTĚŠIL, L.: § 1 [Předmět úpravy a rozsah působnosti]. POTĚŠIL, L., HEJČ, D., RIGEL, F.,
MAREK, D.: Správní řád, s. 14, ČERNÝ, P.: Působnost a systematika správního řádu. In: ČERNÝ, P.
a kol.: Průvodce novým správním řádem: s podrobným výkladem a vzory podání, s. 25 a VEDRAL,
J.: K rozsahu působnosti nového správního řádu, s. 4.
22 Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 29. 10. 2012, č. j. 30 A 40/2012–12 ve spojení
s rozsudkem Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 18. 6. 2013, č. j. 8 As 133/2012-33; rozsudek
Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 9. 1. 2013, č. j. 9 Aps 9/2012-25 a rozsudek Nejvyššího
správního soudu ze dne 9. 10. 2014, č. j. 4 As 176/2014-75.
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v zásadě postavena na případech týkajících se notorických stěžovatelů, bych k ní přistupovala spíše
rezervovaně.
Připouštím, že nebylo úmyslem zákonodárce, aby se na činnost veřejného ochránce práv správní řád
vztahoval, a nedomnívám se ani, že by se na něj vztahovat měl. Lze nicméně říci, že i při vztažení
správního řádu na činnost ochránce by dopady na praxi nebyly nijak zásadní. Na ochránce by se
fakticky vztahovaly pouze základní zásady činnosti správních orgánů, které v podstatě odpovídají
principům dobré správy, jimiž by se ochránce jako jeden z jejich autorů (v českém prostředí) a
propagátorů23 koneckonců měl cítit vázán. Jakékoli jiné instituty obsažené ve správním řádu jsou,
domnívám se, svou povahou natolik odlišné od výstupů ochránce, že uvažovat o vztažení jejich právní
úpravy i na ochráncovy výstupy je nemožné i v rovině čistě teoretické. Dle mého názoru by přesto
určitá bližší (auto)regulace některých aspektů jeho činnosti byla vhodná. Upozorňuji v této souvislosti
na to, že jistá faktická pravidla k činnosti ochránce v praxi jistě existují, i když sám ochránce
nezveřejnil žádný soubor pravidel, podle kterých při výkonu své působnosti postupuje. Nikde ani zcela
jednoznačně veřejně neuvádí, zda se cítí být vázán principy dobré správy, ačkoliv nelze pochybovat
o tom, že tomu tak je. Za inspirativní lze považovat například postup Evropského veřejného ochránce
práv, který přijal a zveřejnil nejen poměrně podrobné prováděcí rozhodnutí24 k rozhodnutí Evropského
parlamentu povšechně regulujícího jeho činnost25, ale také etický kodex, kterým se při své činnosti
hodlá řídit26. Soudní dvůr EU zase zdůraznil, že i Evropský veřejný ochránce práv má vyřizovat věci
v přiměřené lhůtě a při své činnosti dodržovat povinnost řádné péče.27
Názory, dle kterých by regulace činnosti ochránce jakýmikoli pravidly znamenala přílišné omezení
instituce a její postavení do role úřadu obdobnému těm, nad kterými má vykonávat dohled, bych proto
v tomto světle považovala za poněkud přehnané, nezdá se totiž, že by se Evropský veřejný ochránce
práv cítil regulací své činnosti zásadně omezen, jelikož ji provádí zcela dobrovolně. Setrvávání na
názoru opačném, totiž že na činnost ochránce se žádná, byť jen neformální a nezávazná pravidla
nejenže nevztahují, ale ani vztahovat nemohou, pak může vést např. k vyjádřením, že z vůbec
žádného právního předpisu ochránci neplyne povinnost vést jakoukoli formu spisové dokumentace. 28
Domnívám se, že není obtížné si představit, kam by mohlo dospět dovedení tohoto argumentu ad
absurdum. V této souvislosti by se tak mohlo jevit vztažení správního řádu, resp. základních zásad
činnosti správních orgánů, i na činnost ochránce nejen jako možné, ale i žádoucí.
Vzhledem k výše uvedenému mám za to, že naprosté vyloučení ochránce z působnosti správního
řádu nemá v právní úpravě jednoznačnou oporu. Přimlouvala bych se proto za to, aby předmětnou
otázku zákonodárce vyřešil tak, aby ohledně ní nevyvstávaly v tomto příspěvku nastíněné
pochybnosti. Pokud k tomuto nedojde, jsem toho názoru, že by si tato problematika zasloužila
podrobnější judikatorní rozpracování, pokud k tomu nastane příležitost.
5
ZÁVĚR
Znění správního řádu ohledně vymezení rozsahu jeho působnosti de lege lata umožňuje rozličné
interpretace toho, na co se správní řád vztahuje, jak vysvítá i z odborné literatury. Nejenže tedy není
jasno, co vše zahrnout pod pojem výkon působnosti v oblasti veřejné správy, diskutabilní je dle mého
názoru i to, zda v některých případech činnost veřejného ochránce práv nepovažovat za obdobnou
výkonu veřejné správy a nevztáhnout na ni správní řád (v praxi by se jednalo konkrétně o základní
zásady činnosti správních orgánu), jelikož mám za to, že opačný postup nemá zcela jednoznačnou
oporu v současné právní úpravě rozsahu působnosti správního řádu.
Ve světle toho, že v mnoha případech se výkon působnosti ochránce výkonu veřejné správy podobá
natolik, že jej někteří odborníci považují za výkon veřejné správy či moci, a toho, že právní úprava
HRABCOVÁ, D. (ed.): Principy dobré správy.
Rozhodnutí Evropské veřejné ochránkyně práv, kterým se přijímají prováděcí pravidla 2016/C
321/01 ze dne 20. 7. 2016
25 Rozhodnutí Evropského parlamentu 94/262/ESUO, ES, Euratom ze dne 9. 3. 1994 o pravidlech a
obecných podmínkách pro výkon funkce veřejného ochránce práv.
26 O’REILLY, E.: Code of Conduct for the European Ombudsman; jedná se již o třetí verzi tohoto
kodexu.
27 Rozsudek Tribunálu (čtvrtého senátu) ze dne 29. 4. 2015, Staelen proti Evropskému veřejnému
ochránci práv, věc T-217/11.
28 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 19. 2. 2008, č. j. 2 As 58/2007-52.
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vztažení působnosti správního řádu na činnost ochránce výslovně nevylučuje, je tedy podle mého
názoru otázka, zda výkon působnosti ochránce do rozsahu působnosti správního řádu spadá či nikoli,
sporná.
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DORUČOVANIE PODĽA § 25 SPRÁVNEHO PORIADKU VČERA,
DNES A ZAJTRA
Zuzana Ligasová
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: V článku sa autorka venuje rozboru inštitútu doručovania predovšetkým so zameraním na
doručovanie právnickým osobám, vrátane rozboru viacerých prierezových aspektov doručovania
písomností v správnom konaní a to z hľadiska vývoja právnej úpravy, platnej a účinnej právnej úpravy
a právnej úpravy v podobe osobitných právnych predpisov, ktoré právne významným spôsobom
vplývajú na postup správnych orgánov pri doručovaní písomností.
Kľúčové slová: doručovanie v správnom konaní, náhradné doručovanie, aspekty doručovania
Abstract: The article deals with delivery of documents in administrative proceedings regarding
focusing on delivery of documens to legal persons and other aspects of delivery of documents not
limited just to delivery of documents to legal persons.
Key words: delivery of documents in administrative proceedings, substitutionary delivery of
documents, aspects of delivery of documents
1

ÚVOD

Pri výbere témy príspevku som vychádzala z témy sekcie správneho práva samotnej
konferencie, pričom v príspevku by som sa chcela venovať čiastkovej problematike doručovania
písomností podľa § 25 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov. Príspevok sa zameriava na doručovanie písomností adresátom, ktorí sú
právnickými osobami alebo fyzickými osobami oprávnenými na podnikanie, a to z pohľadu vývoja
právnej úpravy tejto problematiky, platného a účinného právneho stavu tak, ako je zakotvený
v správnom poriadku a z hľadiska právnej úpravy v podobe osobitných právnych predpisov, ktoré
právne významným spôsobom vplývajú na postup správnych orgánov pri doručovaní písomností.
Doručovanie je postup, ktorý sa uplatňuje pri všetkých úkonoch, ktoré sa v správnom konaní
uskutočňujú v písomnej forme a správny orgán má povinnosť o nich účastníka konania a prípadne
ďalšie subjekty upovedomiť.1 V správnom konaní môže dochádzať k doručovaniu písomností aj
v smere účastník konania – správny orgán, správny poriadok však takúto reguláciu neobsahuje.
Práve správny orgán je totižto tým subjektom, ktorý vedie správne konanie a rozhoduje v ňom, a ktorý
v rámci zisťovania úplného a presného stavu veci zabezpečuje, že ostatné subjekty správneho
konania sa dozvedia o jednotlivých úkonoch správneho konania, na čo mu slúžia správnym
poriadkom upravené procesy a inštitúty.
Správny poriadok obsahuje osobitnú úpravu doručovania vzhľadom na subjekty, ktoré sú
adresátom doručovanej písomnosti, teda osobitne upravuje doručovanie pre fyzické osoby, fyzické
osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby. Pri uvedených okruhoch adresátov písomností
rozlišuje správny poriadok niekoľko spôsobov doručenia, a to doručovanie do vlastných rúk, obyčajné
doručovanie, náhradné doručovanie a doručovanie verejnou vyhláškou.2 Správny poriadok výslovne
upravuje len doručovanie do vlastných rúk a doručovanie verejnou vyhláškou. O spôsobe obyčajného
doručovania pojednáva správny poriadok len implicitne a náhradné doručovanie je pojmom, ktorým
SREBALOVÁ, Mária In VRABKO, Marián a kol.: Správne právo procesné. Bratislava: C. H. Beck,
2013, s. 124.
2 SREBALOVÁ, Mária In VRABKO, Marián a kol.: Správne právo procesné. Bratislava: C. H. Beck,
2013, s. 124. Niektorí autori uvádzajú len tri spôsoby doručovania, medzi ktoré zaraďujú obyčajné
doručovanie, doručovanie do vlastných rúk a doručovanie verejnou vyhláškou, napr. SOBIHARD,
Jozef: Správny poriadok. Komentár. Druhé vydanie. Bratislava: IURA EDITION, 2005. Zdroj ASPI
Komentár k § 24 správneho poriadku.
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sa zaoberá právna teória.3 Môžeme však konštatovať, že všetky uvedené spôsoby doručovania
písomností môže správny orgán, za splnenia právnymi predpismi predpísaného postupu, uplatniť vo
vzťahu k všetkým trom druhom adresátov.
2

DORUČOVANIE VČERA

Z hľadiska vývoja právnej úpravy § 25 správneho poriadku možno konštatovať, že k zmene
pôvodnej právnej úpravy došlo jedinou novelou správneho poriadku, ktorá sa vzťahuje na predmetné
ustanovenie a to zákonom č. 527/2003 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 215/2002 Z. z.
Správny poriadok v pôvodnom znení zakotvoval ustanovenia vzťahujúce sa na: 1.
doručovanie orgánom alebo organizáciám (§ 25 ods.1 správneho poriadku v znení účinnom do
31.12.2003), 2. doručovanie písomnosti advokátom (§ 25 ods. 1 správneho poriadku v znení účinnom
do 31.12.2003) a 3. Doručovanie pre prípad, že účastník konania má zástupcu s plnomocenstvom
pre celé konanie (§ 25 ods.1 správneho poriadku v znení účinnom do 31.12.2003), V znení účinnom
od 1.1.2014 sa § 25 vzťahuje na: 1. doručovanie orgánom a právnickým osobám (§ 25 ods. 1), 2.
Náhradné doručovanie právnickým osobám (§ 25 ods. 2), 3. náhradné doručovanie fyzickým osobám
oprávneným na podnikanie, 4. Doručovanie písomností v prípade výhrady preberania zásielok na
pošte, a to bez ohľadu na druh adresáta (§ 25 ods. 4) a 5. Doručovanie písomností v prípade, že
účastník konania má zástupcu s plnomocenstvom na celé konanie (§ 25 ods. 5).
Vychádzajúc z vývoja právnej úpravy predmetných ustanovení je zrejmé, že § 25 správneho
poriadku neprešiel dramatickým vývojom z hľadiska kvantity právnych noriem, ktoré boli do textu
ustanovenia doručené, z hľadiska obsahu došlo k zakotveniu inštitútu náhradného doručovania,
zakotvenia inštitútu doručovania písomností v prípade, že si adresát vyhradil doručovanie zásielok na
pošte a k úprave resp. spresneniu druhov adresátov písomností doručovaných v správnom konaní,
keď správny poriadok explicitne rozlišuje adresátov a pri náhradnom doručovaní aj osobitne upravuje
odlišné podmienky jeho uplatnenia vzhľadom na druh adresáta písomnosti.
Zákonodarca novelou správneho poriadku síce oneskorene, ale predsa rozsiahlo reagoval
aj na spoločenské zmeny z konca 80. a začiatku 90. rokov 20. storočia. Dôvodová správa k tejto
novele správneho poriadku uvádza nasledovné.
K § 24 sa uvádza, že navrhovaným doplnením § 24 ods. 1 sa správny poriadok zosúlaďuje
s platnými pravidlami pre poštové doručovanie a úprava § 24 ods. 2 nadväzuje na zánik národných
výborov.
K § 25 sú navrhované zmeny v dôvodovej správe zdôvodnené nasledovne: „Navrhované
zmeny v § 25 sú jednak formálneho charakteru a vyplývajú zo zmenenej terminológie a jednak sú
vyvolané problémami, ktoré sa vyskytujú v praxi pri doručovaní. Vzhľadom na problémy pri doručovaní
právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom sa preberá z Občianskeho súdneho poriadku
fikcia doručenia.
V odseku 4 sa upravuje doručovanie písomností, ktoré si adresát odnáša z pošty, ak si
vyhradil takýto spôsob doručovania. Podľa Poštových podmienok k poštovým službám pošta
nedoručuje zásielky iba prostredníctvom doručovateľa ale aj na základe výhrady adresáta, a to v
prípade, ak adresát má pridelený uzamykateľný priečinok (tzv. P.O.Box) alebo ak si na základe
dohody preberá zásielky na pošte a nemá pridelený uzamykateľný priečinok. Odovzdacie miesto v
prípade výhrady odnášky má špecifický charakter, t.j. zásielky sa nedoručujú do sídla adresáta, ale
adresát si ich preberá na pošte proti podpisu. V porovnaní s § 24 ods. 2 pošta nevykonáva opakované
doručenie. Ak adresát má pridelený uzamykateľný priečinok, pošta mu oznámi príchod zásielky,
možnosť prevzatia a odbernú lehotu na predpísanom tlačive, ktoré vloží do prideleného priečinku.
Výhradcovi odnášky, ktorému nebol pridelený uzamykateľný priečinok, pošta došlé zásielky
neoznamuje. V obidvoch prípadoch pošta na doručenke vyznačí deň (dátum) uloženia zásielky, ktorý
je zhodný s dňom príchodu zásielky, resp. vložením oznámenia o uložení zásielky na pošte do
prideleného priečinku. Obdobne ako v § 24 ods. 2 sa formuluje fikcia doručenia. Neprevzaté zásielky
adresátom po uplynutí odbernej lehoty pošta vráti späť odosielateľovi s uvedením dôvodu
nedoručiteľnosti a označením poznámkou "Výhrada odnášky".“
SREBALOVÁ, Mária In VRABKO, Marián a kol.: Správne právo procesné. Bratislava: C. H. Beck,
2013, s. 124.
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K zmenám § 26 dôvodová správa uvádza: „§ 26 ods. 2 sa mení tak, že verejná vyhláška sa
namiesto doteraz platného "spôsobu v miestne obvyklého" navrhuje zverejňovať povinne na úradnej
tabuli správneho orgánu. Návrh je odôvodnený potrebou zosúladiť úpravu úrovne informovania
účastníkov konania s ustanoveniami o informovaní verejnosti (§ 3 ods. 5). Ďalším dôvodom je aj to,
že v súčasnosti platné informovanie spôsobom v mieste obvyklým potencionálne vedie k tomu, že
mnoho osôb môže byť zbavených práva byť účastníkom konania a obhajovať svoje záujmy, t.j. k ujme
na ich právach, v dôsledku toho, že sa o verejnej vyhláške nedozvedia. V záujme posilnenia
predchádzania tomuto možnému nežiaducemu stavu sa okrem zavedenia povinnosti informovať na
úradnej tabuli súčasne ponecháva aj povinnosť zverejňovať verejnú vyhlášku aj spôsobom, ktorý je v
mieste obvyklý s príkladmým uvedením iných spôsobov. Navrhovaná zmena má význam aj ako
antikorupčné opatrenie.“
3

DORUČOVANIE DNES

Doručovanie právnickým osobám a fyzickým osobám oprávneným na podnikanie
nepredstavuje pre právnu vedu častú a podrobne rozpracovanú tému. Napriek tomu a vzhľadom na
skutočnosť, že v právnej praxi nevyvoláva doručovanie týmto druhom adresátov také množstvo
interpretačných a aplikačných problémov, nepovažujem za potrebné v tomto príspevku sa podrobne
venovať rozboru jednotlivých ustanovení a aspektov vzťahujúcich sa k doručovaniu týmto adresátom.
Príspevok sa v nasledujúcej časti zameriava na rozbor resp. predstavenie aspektov významných
z hľadiska predovšetkým právnej praxe a zopár poznámok z hľadiska právnej teórie.
Analyzujúc ustanovenia § 25 správneho poriadku v znení platnom a účinnom ku dňu
spracúvania príspevku, teda ku dňu 15.04.2017 možno konštatovať, že vo vzťahu k adresátom,
ktorými sú právnické osoby ako aj fyzické osoby oprávnené na podnikanie, obsahuje úpravu, ktorá sa
týka obyčajného doručovania, doručovania do vlastných rúk ako aj náhradného doručovania. Okrem
základných téz týkajúcich sa týchto troch spôsobov doručovania písomnosti sa v tejto časti príspevku
venujem taktiež v § 25 explicitne ustanovenému aspektu – okruhu osôb, ktoré sú oprávnené na
preberanie písomností, ktoré sú adresované právnickým osobám a fyzickým osobám oprávneným na
podnikanie.
3.1.

DORUČOVANIE OBYČAJNÝM SPÔSOBOM VS. DORUČOVANIE DO VLASTNÝCH
RÚK

O spôsobe obyčajného doručovania písomnosti pojednáva správny poriadok implicitne. Vo
vzťahu k fyzickým osobám tak ustanovuje § 24 ods. 1 správneho poriadku, keď demonštratívne
ustanovuje, ktoré písomnosti sa doručujú do vlastných, z čoho môžeme výkladom argumentom
a contrario vyvodiť, že ostatné písomnosti nie je potrebné doručovať takýmto kvalifikovaným
spôsobom. K rovnakému záveru by sme vo vzťahu k právnickým osobám dospeli výkladom
relevantných ustanovení – všeobecného ustanovenia § 24 ods. 1 správneho poriadku a osobitných
ustanovení upravujúcich doručovanie právnickým osobám - § 25 ods. 1 a 2 správneho poriadku.
Taktiež k rovnakému záveru dospejeme pri analýze ustanovení ohľadne doručovania fyzickým
osobám oprávneným na podnikanie - všeobecného ustanovenia § 24 ods. 1 správneho poriadku
a osobitných ustanovení vo vzťahu k fyzickým osobám oprávneným na podnikanie - § 25 ods. 3
správneho poriadku. V ďalších ustanoveniach správny poriadok už mlčí ohľadne toho, ktoré
písomnosti nie sú dôležité, a teda postačí ich doručovať obyčajne.4 Zákonodarca tak, s výnimkou
osobitnej kategórie písomností – rozhodnutí, ponechal na úvahe správneho orgánu, ktoré písomnosti
bude považovať za dôležité.

Je však nutné podotknúť, že právna veda nachádzame aj názory podľa ktorých § 24 predstavuje
ustanovenie výlučne sa vzťahujúce na doručovanie fyzickým osobám. K tomu bližšie pozri VAČOK,
Juraj: Vybrané inštitúty ochrany zákonnosti v prvostupňovom správnom konaní. Bratislava: Univerzita
Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2014. s. 139.
4
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Rozhodujúcim kritériom pre správny orgán bude dôležitosť obsahu písomnosti, pričom ďalšie
prípady doručovania písomnosti do vlastných rúk môžu ustanoviť aj osobitné predpisy. 5 Do vlastných
rúk bude správny orgán doručovať nepochybne oznámenie o začatí konania, predvolanie, či také
písomnosti, v ktorých upovedomuje adresátov o ich právach, ktoré môžu uplatniť, a povinnostiach,
ktoré majú uskutočniť v určenom čase. Napriek zrejmej väčšej hospodárnosti obyčajného
doručovania, bude správny orgán pri doručovaní väčšiny písomností v správnom konaní tieto
doručovať do vlastných rúk. Správny orgán tak bude konať najmä z dôvodu eliminovania pochybenia
pri výklade, čo je dôležitá písomnosť, a možného rozporu s právnym názorom nadriadeného orgánu
prípadne iného orgánu oprávneného preskúmavať konanie a rozhodovanie správneho orgánu.
Ďalším problémom pri obyčajnom doručovaní je, podľa Vačka, skutočnosť, že správny orgán
nevie vierohodne verifikovať prebratie písomnosti priamo adresátom a taktiež, že nemožno vylúčiť,
že adresát písomnosť síce preberie, ale pred správnym orgánom bude tvrdiť opak. 6
3.2

NÁHRADNÉ DORUČOVANIE

3.2.1

NÁHRADNÉ DORUČOVANIE PRÁVNICKÝM OSOBÁM

Podmienky na uplatnenie náhradného doručenia písomnosti adresovanej právnickej osobe
sú ustanovené v § 25 ods. 2 správneho poriadku a to obdobne ako pri náhradnom doručení
písomnosti adresovanej fyzickej osobe oprávnenej podnikať. Správny orgán doručuje písomnosť
v takomto poradí: 1. na adresu, ktorú uviedla alebo je známa, 2. na adresu jej sídla uvedenú v
obchodnom registri alebo v inom registri, v ktorom je zapísaná. Za splnenia podmienok, že písomnosť
sa nepodarí doručiť ani na jednu z uvedených adries a správnemu orgánu nie je iná adresa orgánu
známa, sa písomnosť považuje po troch dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky správnemu orgánu
za doručenú, a to aj vtedy, ak ten, kto je oprávnený konať za právnickú osobu, sa o tom nedozvie.
Náhradné doručenie písomnosti sa neuplatní, keď napríklad došlo k uvedeniu nesprávnej adresy na
úradnej zásielke chybou zamestnanca správneho orgánu, v dôsledku čoho nemohla pošta riadne
písomnosť doručiť.7 Pokiaľ ide o identifikovanie inej adresy, na ktorú by sa mala písomnosť doručovať,
domnievam sa, že ňou nie je adresa štatutárneho orgánu.8
Náhradné doručenie písomnosti adresovanej právnickej osobe predstavuje fikciu doručenia,
pretože je zrejmé, že v skutočnosti k doručeniu písomnosti nemohlo dôjsť, keďže moment uplatnenia
fikcie doručenia sa vzťahuje na to, že písomnosť sa vrátila správnemu orgánu.
3.2.2

NÁHRADNÉ DORUČOVANIE FYZICKÝM OSOBÁM OPRÁVNENÝM NA PODNIKANIE

Správny poriadok v § 25 ods. 3 ustanovuje podmienky uplatnenia náhradného doručenia
písomnosti, ktorej adresátom je fyzická osoba oprávnená na podnikanie. Správny orgán povinne
doručuje písomnosť fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie v takomto poradí: 1. na adresu, ktorú
fyzická osoba oprávnená na podnikanie uviedla alebo je známa, 2. na adresu jej miesta podnikania
uvedenú v živnostenskom registri alebo v inom registri, v ktorom je zapísaná. K náhradnému
doručeniu písomnosti dochádza za podmienok, že sa písomnosť nepodarila doručiť ani na jednej
z uvádzaných adries a iná adresa nie je správnemu orgánu známa, pričom písomnosť sa považuje
SOBIHARD, Jozef: Správny poriadok. Komentár. Druhé vydanie. Bratislava: IURA EDITION, 2005.
Zdroj ASPI Komentár k § 24 správneho poriadku.
6 VAČOK, Juraj: Vybrané inštitúty ochrany zákonnosti v prvostupňovom správnom konaní. Bratislava:
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2014. s. 139. V tejto súvislosti je však
potrebné podotknúť, že aj obyčajné doručovanie je možno uskutočniť s potvrdením prevzatia, ktoré
sa uskutočňuje v prípade, že odosielateľ využije službu „doručenka“ avšak nie službu „do vlastných
rúk“.
7 KOŠIČIAROVÁ, Soňa: Správny poriadok. Komentár. Šamorín: Heuréka, 2004. s. 104.
8 Písomnosť, ktorá je určená do vlastných rúk právnickej osoby, je možné doručiť (nie však adresovať)
fyzickej osobe, ktorá je jej štatutárnym orgánom aj podľa uznesenia Nejvyššího soudu České
republiky sp. zn. 33 Odo 500/2001 zo dňa 28. 12. 2001 [KERECMAN, Peter: O náhradnom
doručovaní do vlastných rúk prostredníctvom pošty. In: Justičná revue, roč. 56 (2004), č. 1, s. 48-76.]
5
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za doručenú po troch dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky správnemu orgánu, a to aj vtedy, ak sa
adresát o tom nedozvie.
Pokiaľ ide o náhradné doručovanie písomností fyzickým osobám oprávneným na podnikanie
Kukura uvádza, že je potrebné trvať na tom, že odosielateľovi musí byť známa aj adresa bydliska
(trvalého pobytu) fyzickej osoby, nielen jej miesto podnikania, pretože túto informáciu môže zistiť
pomerne jednoducho vyžiadaním zo živnostenského registra alebo na inom orgáne, ktorý vedie
register podnikateľov.9
Vzhľadom na to, že náhradné doručenie písomnosti adresovanej fyzickej osobe oprávnenej
na podnikanie je konštruované rovnako ako pri náhradnom doručovaní právnickej osobe, možno
konštatovať, že taktiež ide o fikciu doručenia.

3.3

OKRUH OSÔB OPRÁVNENÝCH PREBERAŤ PÍSOMNOSTI

Pokiaľ ide o vymedzenie okruhu osôb, ktoré sú oprávnené na preberanie písomností
adresovaných právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, domnievam sa, že
sa naň rovnako ako na fyzické osoby vzťahuje ustanovenie § 24 ods. 1 správneho poriadku.
Písomnosti adresované do vlastných rúk právnickej osobe sa doručujú 1. adresátovi (právnickej
osobe), a teda sa doručujú zamestnancovi oprávnenému na prijímanie písomnosti, a ak taký nie je
určený, doručujú sa tomu, kto je za právnickú osobu oprávnený konať (podľa § 25 ods. 1 správneho
poriadku) alebo 2. osobe, ktorá sa preukáže splnomocnením adresáta na preberanie zásielok (podľa
§ 24 ods. 1 správneho poriadku). Písomnosti adresované do vlastných rúk fyzickej osobe oprávnenej
na podnikanie sa doručujú 1. adresátovi (fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie podľa § 25 ods. 3
správneho poriadku) alebo 2. osobe, ktorá sa preukáže splnomocnením adresáta na preberanie
zásielok (podľa § 24 ods. 1 správneho poriadku).
Právna veda však vo veci odpovede na otázku ohľadne vymedzenia okruhu osôb
oprávnených preberať písomnosti adresovaných právnickým osobám resp. fyzickým osobám
oprávneným na podnikanie nie je jednotná.10 Iný názor napríklad zastáva Vačok, keď ustanovenia
správneho poriadku vykladá tak, že správny poriadok zvlášť ustanovuje, kto je oprávnený na prevzatie
písomností adresovaných fyzickej osobe, a to podľa § 24 ods. 1 a zvlášť ustanovuje, kto je oprávnený
na prevzatie písomností právnickej osobe, a to podľa § 25 ods. 1. 11
4

DORUČOVANIE ZAJTRA. ALEBO DNES?

Zaoberajúc sa inštitútom doručovania v kontexte platnej právnej úpravy a aktuálnych
spoločenských a právnych zmien je nutné venovať sa vplyvu elektronizácie na jeho uplatňovanie.
Základným právnym predpisom regulujúcim elektronizáciu verejnej správy je zákon č. 305/2013 Z. z.
o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o e-Governmente).12 Tento zákon sa vzťahuje na výkon verejnej moci elektronicky v
rozsahu právomocí orgánu verejnej moci podľa osobitných predpisov. Napriek tomu, že v ňom
nenachádzame legálnu definíciu pojmu orgán verejnej moci, je zrejmé, že konajúci správny orgán ako

KUKURA, Matej: Problémy s doručovaním. In: Justičná revue. 2010, roč. 62, č. 8-9, s. 902.
Vo svojej podstate však, tak ako bolo už spomenuté, ide o odpoveď na otázku, či je § 24
všeobecným ustanovením doručovania alebo ustanovením vzťahujúcim sa výlučne na doručovanie
fyzickým osobám.
11 VAČOK, Juraj: Vybrané inštitúty ochrany zákonnosti v prvostupňovom správnom konaní.
Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2014. s. 139 a 140.
12 Bližšie k problematike e-governmentu v SR pozri SOPÚCHOVÁ, S: Budovanie e-governmentu
v Slovenskej republike. In Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých
vedeckých pracovníkov „Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2013“ konanej v dňoch 21. -23.
3. 2013 v priestoroch účelového zariadenia Národnej rady Slovenskej republiky Častá-Papiernička.
s. 539 – 547.
9
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nositeľ štátnej prípadne inej verejnej moci, bude pri konaní a rozhodovaní podľa správneho poriadku
spadať do okruhu subjektov, ktoré zákon o e-governmente považuje za orgán verejnej moci.
Podľa § 17 ods. 1 zákona o e-governmente je orgán verejnej moci povinný uplatňovať výkon
verejnej moci elektronicky podľa tohto zákona. Zákon o e-governmente vymedzuje okruh právnych
vzťahov, na ktoré sa vzťahovať nebude resp. sa dočasne – do uplynutia prechodnej doby vzťahovať
nemusí.
4.1

VYLÚČENIE PÔSOBNOSTI ZÁKONA O E-GOVERNMENTE

Orgán verejnej moci túto povinnosť nemá, ak ide o úkony v konaní o právach, právom chránených
záujmoch alebo povinnostiach osôb,
a) o ktorých osobitný predpis výslovne ustanovuje, že ich orgán verejnej moci vykonáva výlučne
v listinnej podobe,
b) ktoré osobitný predpis ukladá alebo umožňuje vykonať ústne, konkludentným prejavom vôle
alebo predložením veci, ktorá nemá listinnú podobu alebo elektronickú podobu, alebo
c) ktoré spočívajú vo výkone činnosti, akou je ústne pojednávanie, miestne zisťovanie, výkon
kontroly alebo dohľadu na mieste, obhliadka, nazeranie do spisov, predvedenie a iné
obdobné úkony, ktoré sa vykonávajú mimo úradnej budovy, v ktorej sídli orgán verejnej moci.
Orgán verejnej moci túto povinnosť dočasne vykonávať nemusel vzhľadom na ustanovenie § 17
ods. 4 zákona o e-governmente, v zmysle ktorého ak z technických dôvodov nie je orgán verejnej
moci objektívne schopný vykonať právny úkon pri výkone verejnej moci elektronicky a tieto technické
dôvody trvajú po takú dobu, že by na strane orgánu verejnej moci mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti
konať v lehotách podľa zákona, je oprávnený vykonať tento úkon aj inak ako elektronicky, ak mu to
zákon nezakazuje. Predmetné ustanovenie poskytovalo správnemu orgánu konajúcemu podľa
správneho poriadku možnosť nepostupovať podľa zákona o e-governmente, samozrejme za splnenia
podmienok daných týmto ustanovením. Prechodné ustanovenie zakotvené v § 60 ods. 1 zákona o egovernmente vzťahujúce sa k § 17 ods. 4 ustanovovalo túto možnosť správneho orgánu počas doby
3 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti zákona, teda do 31.10.2016.
Podľa § 60 ods. 2 zákona o e-government je orgán verejnej moci tri roky odo dňa účinnosti tohto
zákona, ktorú nadobudol dňa 1.11.2013, oprávnený pri výkone verejnej moci postupovať len podľa
osobitných predpisov, ak ustanovujú odlišnú úpravu postupu orgánu verejnej moci pri výkone verejnej
moci a odlišné náležitosti návrhu na začatie konania, žaloby, žiadosti, sťažnosti, vyjadrenia,
stanoviska, ohlásenia alebo iného obdobného dokumentu, ktoré sa v konaní predkladajú orgánu
verejnej moci, alebo odlišné náležitosti rozhodnutia, žiadosti, vyjadrenia, stanoviska alebo iného
dokumentu, ktoré v konaní vydáva orgán verejnej moci, ako tento zákon. Toto ustanovenie už
vzhľadom na uplynutie prechodnej doby nemožno uplatňovať.
Podľa § 60b ods. 2 zákona o e-governmente je orgán verejnej moci od 1. novembra 2016 do 31.
januára 2018 oprávnený pri výkone verejnej moci elektronicky postupovať aj podľa osobitných
predpisov, ak ustanovujú odlišnú úpravu postupu orgánu verejnej moci pri výkone verejnej moci
elektronicky a odlišné náležitosti elektronickej podoby podaní, ktoré sa v konaní predkladajú orgánu
verejnej moci, alebo odlišné náležitosti elektronickej podoby úkonov, ktoré v konaní vydáva orgán
verejnej moci, ako ustanovuje zákon o e-governmente. Správny orgán neobsahuje žiadnu osobitnú
právnu úpravu elektronického výkonu verejnej moci. Jediné ustanovenie zaoberajúce sa
elektronickou formou uskutočňovania úkonov v správnom konaní je § 19 ods. 1, podľa ktorého
podanie (teda úkon, ktorý uskutočňuje voči správnemu orgánu subjekt odlišný od správneho orgánu)
možno urobiť písomne alebo ústne do zápisnice, alebo elektronickými prostriedkami podpísané
zaručeným elektronickým podpisom podľa osobitného zákona. Je teda zrejmé, že toto prechodné
ustanovenie sa v prípade postupu správneho orgánu podľa správneho poriadku nevyužije.
5

ZÁVER

Čo teda uvedené znamená pre správny orgán? Domnievam sa, že s účinnosťou od
1.novembra 2016 má správny orgán konajúci podľa správneho poriadku postupovať v prípade
doručovania písomnosti podľa zákona o e-governmente. Zákon o e-government obsahuje v § 29
a nasl. osobitnú úpravu doručovania písomnosti elektronickým spôsobom. S kým však má správny
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orgán komunikovať elektronicky? Zákon o e-governmente neustanovuje explicitne okruh subjektov,
voči ktorým by mal správny orgán konajúci podľa správneho poriadku ako orgán verejnej moci
postupovať podľa zákona o e-governmente. V zásade však bude povinný takto postupovať vo vzťahu
k subjektom, ktoré majú zriadenú a zároveň aktivovanú elektronickú schránku podľa § 11 a nasl.
zákona o e-governmente. Vychádzajúc z toho, že právnické osoby, ktoré nie sú zapísané v
obchodnom registri majú aktivovanú elektronickú schránku k 1. januáru 2017 a právnické osoby, ktoré
sú zapísané v obchodnom registri majú povinnosť aktivovať si elektronickú schránku do 30.júna 2017,
inak im zo zákona bude aktivovaná k 1. júlu 2017, sa zdá byť táto téma viac ako aktuálna. Tento záver
v sebe skrýva množstvo ďalších otázok, predovšetkým však dve základné. Sú správne orgány na
takýto postup skutočne pripravené? Aké sú právne následky v prípade, že tak správne orgány
postupovať nebudú.
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INŠTITÚT DORUČOVANIA SO ZAMERANÍM NA NÁHRADNÉ
DORUČOVANIE FYZICKÝM OSOBÁM1
Zuzana Ligasová
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: V článku sa autorka venuje rozboru inštitútu doručovania v priestupkovom konaní resp.
správnom konaní o správnom delikte so zameraním na náhradné doručovanie fyzickým osobám.
V prvej časti predstavuje rozbor platnej právnej úpravy inštitútu náhradného doručovania vo vzťahu
k fyzickým osobám, pričom tomuto inštitútu sa venuje taktiež z pohľadu rozhodovacej činnosti
všeobecných súdov Slovenskej republiky. Druhá časť rozoberá právne následky a účinky riadneho
resp. nedostatočného doručenia písomnosti. Tretia časť príspevku sa zameriava na úvahy de lege
ferenda z pohľadu potreby osobitnej právnej úpravy tohto inštitútu v oblasti správneho trestania
a vzťahu inštitútu k základným zásadám správneho konania resp. správneho trestania.
Kľúčové slová: doručovanie v správnom konaní, náhradné doručovanie, správne trestanie,
priestupok, iný správny delikt
Abstract: The article deals with delivery of documents in administrative proceedings regarding
administrative offences focusing on substitutionary delivery of documens to natural persons. In the
first chapter the article introduces applicable and effective legal regulation of delivery of documents
to natural persons and judicial interpretation of written law regarding the subject matter. Legal effects
of such delivery of documents are introduced in the second chapter. The article also presents de lege
ferenda ideas regarding this legal instrument from the point of view of potencial special legislation on
administrative punishment and principles of administrative proceedings and administrative
punishment.
Key words: delivery of documents in administrative proceedings, substitutionary delivery of
documents, administrative sanctions, administrative punishment, offence,
Úvod
Doručovanie je takým inštitútom akéhokoľvek druhu správneho konania (resp. každého
druhu konania, v ktorom vystupuje na jednej strane subjekt disponujúci verejnomocenským
oprávnením a na druhej strane subjekt, o ktorého právach, právom chránených záujmoch
a povinnostiach sa rozhoduje), ktorý si vyžaduje participáciu aj účastníkov konania, resp. adresátov
doručovaných písomností. Spôsob akým adresát písomnosti a správny orgán participuje na
doručovaní a uskutočňuje doručovanie, môže viesť k rôznym právnym následkom. Chybou na strane
správneho orgánu môže nastať napr. nezákonnosť rozhodnutia. Chybou na strane adresáta môže
dôjsť napr. k zmeškaniu lehoty na uskutočnenie určitého úkonu. Doručovanie v priestupkovom
konaní alebo v konaní o správnom delikte (ďalej spoločne označované aj ako “konanie o správnom
delikte“) je dôležitý inštitút, prostredníctvom ktorého môžu tieto subjekty do značnej miery ovplyvniť
priebeh konania a práve preto je potrebné podrobne sa venovať výkladu ustanovení o doručovaní
a ich právnym následkom, a to tak z pohľadu správneho orgánu ako aj z pohľadu účastníka konania,
zástupcu účastníka konania, či ďalších adresátov písomností doručovaných v priestupkovom konaní.
Pri rozpracovaní problematiky vychádzam z platnej právnej úpravy doručovania
v priestupkovom konaní ku dňu spracovania príspevku, teda ku dňu 30. marca 2017, a zároveň
využívam rozhodovaciu činnosť Ústavného súdu Slovenskej republiky a všeobecných súdov
Príspevok bol spracovaný v rámci projektu VEGA č. 1/0136/15 "Právna úprava správneho trestania"
udeleného Vedeckou grantovou agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a
Slovenskej akadémie vied.
1
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Slovenskej republiky, resp. rozhodovaciu činnosť orgánov súdnej moci uskutočňujúcich svoju
pôsobnosť na území Slovenskej republiky v minulosti. Doručovanie v slovenskom právnom poriadku
je charakteristické nejednotnosťou. Procesnoprávne predpisy, či už z oblasti samotného správneho
práva, ale aj ostatných právnych odvetví, obsahujú odlišnú právnu úpravu čo do spôsobov
doručovania, či lehôt. Napriek odlišnej právnej úprave doručovania v jednotlivých procesnoprávnych
predpisoch je možné z rozhodnutí súdov, ktoré pojednávajú (zväčša okrajovo) o doručovaní,
abstrahovať pravidlá, prípadne spôsob výkladu ustanovení, ktoré možno aplikovať, resp. sa nimi
možno inšpirovať aj pri inštitúte doručovania v priestupkovom práve. V tejto miere a s uvedenou
motiváciou pracujem s rozhodovacou činnosťou súdov zaoberajúcou sa inštitútom doručovania aj
v ostatných právnych odvetviach.
Doručovanie je postup, ktorý sa uplatňuje pri všetkých úkonoch, ktoré sa v správnom konaní
uskutočňujú v písomnej forme a správny orgán má povinnosť o nich účastníka konania a prípadne
ďalšie subjekty upovedomiť.2 V správnom konaní môže dochádzať k doručovaniu písomností aj
v smere účastník konania – správny orgán, správny poriadok však takúto reguláciu neobsahuje.
Práve správny orgán je totižto tým subjektom, ktorý vedie správne konanie a rozhoduje v ňom,
a ktorý v rámci zisťovania úplného a presného stavu veci zabezpečuje, že ostatné subjekty
správneho konania sa dozvedia o jednotlivých úkonoch správneho konania, na čo mu slúžia
správnym poriadkom upravené procesy a inštitúty.
Podľa § 51 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon o priestupkoch“) sa na konanie o priestupku vzťahujú všeobecné predpisy o správnom
konaní, ak v zákone o priestupkoch alebo v inom osobitnom zákone nie je ustanovené inak. Jediným
osobitným ustanovením zákona o priestupkoch, ktoré pojednáva o doručovaní, je § 80, podľa ktorého
rozhodnutie o priestupku nemožno doručiť verejnou vyhláškou. Vo veciach doručovania sa
v priestupkovom konaní, s výnimkou uvedeného osobitného ustanovenia, postupuje podľa zákona č.
71/1967Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
Správny poriadok obsahuje osobitnú úpravu doručovania vzhľadom na subjekty, ktoré sú
adresátom doručovanej písomnosti, teda osobitne upravuje doručovanie pre fyzické osoby, fyzické
osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby. Pri uvedených okruhoch adresátov písomností
rozlišuje správny poriadok niekoľko spôsobov doručenia, a to doručovanie do vlastných rúk, obyčajné
doručovanie, náhradné doručovanie a doručovanie verejnou vyhláškou.3 Správny poriadok výslovne
upravuje len doručovanie do vlastných rúk a doručovanie verejnou vyhláškou. O spôsobe obyčajného
doručovania pojednáva správny poriadok len implicitne a náhradné doručovanie je pojmom, ktorým
sa zaoberá právna teória.4 Môžeme však konštatovať, že všetky uvedené spôsoby doručovania
písomností môže správny orgán, za splnenia právnymi predpismi predpísaného postupu, uplatniť vo
vzťahu k všetkým trom druhom adresátov. Vzhľadom na skutočnosť, že práve náhradné doručovanie
adresátovi, ktorý je v postavení fyzickej osoby spôsobuje v právnej praxi jedny z najčastejších
aplikačných a interpretačných problémov z oblasti doručovania, v ďalšej časti príspevku sa venujem
určeným podstatným aspektom súvisiacim s týmto druhom doručovania vo vzťahu k fyzickým
osobám. Tam, kde je to vhodné, slúži na spracovanie problematiky aj súdna aplikačná prax
a interpretácia zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov,
ako procesnoprávneho predpisu, ktorý v čase svojej platnosti a účinnosti obsahoval totožnú alebo
obdobnú právnu úpravu jednotlivých ustanovení regulujúcich doručovanie.
1

Náhradné doručovanie fyzickým osobám

SREBALOVÁ, M. In VRABKO, M. a kol.: Správne právo procesné. Bratislava: C. H. Beck, 2013, s.
124.
3 SREBALOVÁ, M. In VRABKO, M. a kol.: Správne právo procesné. Bratislava: C. H. Beck, 2013, s.
124. Rovnako SREBALOVÁ, M. a kol.: Zákon o priestupkoch. Komentár. Bratislava: C. H. Beck.
2015, s. 402. Niektorí autori uvádzajú len tri spôsoby doručovania, medzi ktoré zaraďujú obyčajné
doručovanie, doručovanie do vlastných rúk a doručovanie verejnou vyhláškou, napr. SOBIHARD, J.:
Správny poriadok. Komentár. Druhé vydanie. Bratislava: IURA EDITION, 2005. Zdroj ASPI Komentár
k § 24 správneho poriadku.
4 SREBALOVÁ, M. In VRABKO, M. a kol.: Správne právo procesné. Bratislava: C. H. Beck, 2013, s.
124.
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Náhradné doručenie predstavuje taký spôsob doručovania písomností, ktoré má za
následok vyvolanie účinkov doručenia k takej zásielke, ktorá bola adresátovi doručovaná
predpísaným spôsobom, hoci sa adresát o obsahu tejto zásielky nedozvedel.
Podľa názoru súdnej praxe úpravou tzv. náhradného doručovania zákonodarca sledoval
cieľ a účel odstrániť určité prípady právnej neistoty spôsobenej bezdôvodným nepreberaním zásielok
adresátom a zabrániť snahám spôsobiť prieťahy v konaní, alebo dokonca zmariť konanie. 5
K náhradnému doručovaniu súdna prax ďalej uviedla, že v tomto prípade je konštruovaná právna
fikcia, že účinky doručenia písomnosti nastanú ex lege po uplynutí stanovenej doby aj voči tomu, kto
písomnosť fakticky neprevzal. Právna fikcia je právno-technický postup, pomocou ktorého sa
považuje za existujúcu situácia, ktorá je zjavne v rozpore s realitou a ktorá dovoľuje, aby z nej boli
vyvodené odlišné právne dôsledky než tie, ktoré by plynuli iba konštatovaním faktu. Účelom fikcie v
práve je posilniť právnu istotu. Právna fikcia, ako nástroj odmietnutia reality právom, je nástrojom
výnimočným, striktne určeným pre naplnenie tohto jedného z hlavných postulátov právneho poriadku
v podmienkach právneho štátu. Aby mohla právna fikcia tento svoj účel naplniť (dosiahnutie právnej
istoty), musí rešpektovať všetky náležitosti, ktoré s ňou zákon spája.6
Z rozhodovacej praxe súdov, ale aj z úvah právnej vedy, je badať nejednotnosť v používaní
terminológie pri označovaní náhradného doručovania písomností, keď takéto náhradné doručovanie
je označované ako fikcia doručenia alebo ako domnienka o doručení.7 Rozdiel medzi právnou fikciou
a právnou domnienkou sa prejavuje v tom, že kým fikcia nikdy nezodpovedá skutočnosti, domnienka
skutočnosti zodpovedať môže, ale nemusí. Fikcie majú vždy nevyvrátiteľnú povahu a domnienky
rozlišujeme podľa toho, či pri nich možno preukázať opak, na vyvrátiteľné a nevyvrátiteľné.8 Pri
skúmaní textu právnej úpravy správneho poriadku vo veci náhradného doručovania dôjdeme
k záveru, že pri náhradnom doručovaní môžeme hovoriť o piatich formách jeho zakotvenia.
Vychádzajúc z uvádzanej rozdielnej povahy právnej fikcie a domnienky, považujem všetky
v správnom poriadku upravené formy uplatnenia náhradného doručenia za konštrukcie fikcie
doručenia. Náhradné doručenie písomností adresovaných fyzickej osobe podľa § 24 ods. 2
správneho poriadku sa uplatní len vo vzťahu k písomnostiam doručovaným do vlastných rúk. V
prípade ostatných foriem náhradného doručovania môžeme konštatovať, že právne účinky fikcie
doručenia sa budú v zmysle právnej úpravy správneho poriadku vzťahovať nielen na písomnosti
doručované do vlastných rúk, ale aj na písomnosti doručované obyčajne.
Pri náhradnom doručení sa uplatňuje jeden zo základných princípov práva „ignorantia legis
non excusat“, t.j. neznalosť zákona neospravedlňuje, a preto ani správny orgán neprihliada na
skutočnosť, že účastník konania nemá znalosť o právnej úprave týkajúcej sa doručovania, prípadne
právnych účinkoch náhradného doručovania.9
Náhradné doručovanie písomnosti určených do vlastných rúk fyzickým osobám má dve
formy. Tá prvá je upravená v § 24 ods. 2 správneho poriadku a druhá je upravená v § 24 ods. 3
správneho poriadku v súvislosti s odmietnutím prevzatia písomnosti oprávnenou osobou. Vzhľadom

rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, sp. zn. 4 Sž 35/2002, uverejnený v časopise Zo
súdnej praxe č. pod č. R 70/2002
6 uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 1Cdo/142/2009 zo dňa 18. 8. 2010 alebo
rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 5MCdo/11/2011 zo dňa 30. 7. 2012
7 Porovnaj napr. SREBALOVÁ, M. In VRABKO, Marián a kol.: Správne právo procesné. Bratislava:
C. H. Beck, 2013, s. 125, JAKAB, R..: Doručovanie v správnom konaní. In: Justičná revue. 2006, roč.
58, č. 2, s. 236, KUKURA, Matej: Problémy s doručovaním. In: Justičná revue. 2010, roč. 62, č. 8-9,
s. 899. či TÓTHOVÁ, Katarína: Opätovne k problémom doručovania. In: Justičná revue. 2011, roč.
63, č. 1, s. 81. KÁČER, M. Domnienky v práve. In Právny obzor. ISSN 0032- 6984, 2009, roč. 92,
č. 6, 502- 515 s.
8 SOBEK, T.: Argumenty teorie práva. Praha: Ústav státu a práva, 2008, s. 198 a 199.
9 VRABKOVÁ, V.: Doručovanie písomností v správnom konaní podľa § 24 správneho poriadku. In
Míľníky práva v stredoeurópskom priestore 2013. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov organizovanej Univerzitou Komenského
v Bratislave, Právnickou fakultou, v dňoch 21. – 23. 3. 2013 v priestoroch ÚZ NR SR ČastáPapiernička. 1. časť. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2013, s. 634.
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na podobné znaky a charakteristiku oboch foriem10 a vzhľadom na frekventovanejšie využitie prvej
formy náhradného doručovania v právnej praxi sa príspevok detailnejšie venuje práve tejto forme.
1.1

Náhradné doručenie podľa § 24 ods. 2 správneho poriadku

Podľa ustanovení § 24 ods. 2 správneho poriadku: „Ak nebol adresát písomnosti, ktorá sa
má doručiť do vlastných rúk, zastihnutý, hoci sa v mieste doručenia zdržiava, doručovateľ ho
vhodným spôsobom upovedomí, že písomnosť príde znovu doručiť v určený deň a hodinu. Ak nový
pokus o doručenie zostane bezvýsledný, doručovateľ uloží písomnosť na pošte a adresáta o tom
vhodným spôsobom upovedomí. Ak si adresát nevyzdvihne písomnosť do troch dní od uloženia,
posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia, aj keď sa adresát o uložení nedozvedel.“
Zákonodarca v súvislosti s uplatnením náhradného doručovania podľa § 24 ods. 2
správneho poriadku ustanovil niekoľko podmienok, ktoré musia byť splnené kumulatívne. Rôzni
autori uvádzajú výpočet týchto podmienok odlišne.11 Pre zjednodušenie budeme podmienky
uplatnenia náhradného doručovania kategorizovať do dvoch skupín: 1. týkajúce sa postupu
poštového doručovateľa, 2. týkajúce sa zdržiavania adresáta v mieste doručenia. Pokiaľ aspoň jedna
zo zákonom uvádzaných kumulatívnych podmienok nie je splnená, dochádza k vadnému
náhradnému doručeniu, resp. nemôže dôjsť k uplatneniu náhradného doručenia. V takom prípade sa
bude písomnosť doručovaná fyzickej osobe do vlastných rúk považovať za doručenú v deň, kedy ju
adresát skutočne prevzal na pošte, a to aj vtedy, keď sa tak stalo až po uplynutí troch dní od jej
uloženia.12
1.1.1

Postup poštového doručovateľa

Správny poriadok upravuje postup poštového doručovateľa tak, že ak na prvý pokus
o doručenie písomnosti doručovateľ adresáta písomnosti nezastihne, vhodným spôsobom ho
upovedomí, v ktorý deň a hodinu príde písomnosť znovu doručiť. Ak aj nový pokus o doručenie
zostane bezvýsledný, doručovateľ uloží písomnosť na pošte a adresáta o tom vhodným spôsobom
upovedomí.13 V praxi poštových doručovateľov však často dochádza k nedodržaniu zákonom
Obe predstavujú fikciu doručenia, pri oboch zákonodarca ustanovil podmienky uplatnenia, ktoré
musia byť splnené kumulatívne, pričom preukazovanie ich splnenia je založené na prezumpcii
správnosti údajov uvedených na doručenke ako verejnej listine.
11 Pozri napr. JAKAB, R.: Doručovanie v správnom konaní. In: Justičná revue. 2006, roč. 58, č. 2, s.
236. Jakab uvádza tieto podmienky: 1. adresát nebol v mieste doručenia zastihnutý, 2. adresát sa
v mieste doručenia zdržiava, 3. doručovateľ upovedomil adresáta o opakovanom doručovaní
v určený deň a hodinu, 4. upovedomenie adresáta o uložení zásielky na pošte. Podľa uznesenia
Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 8Sžo/181/2008 zo dňa 29. 1. 2009 musia byť
kumulatívne splnené nasledovné podmienky: 1. adresát písomnosti, ktorá sa má doručiť do vlastných
rúk, nebol zastihnutý, 2. v mieste doručenia sa zdržiava, 3. doručovateľ vhodným spôsobom adresáta
upovedomí, že písomnosť príde znovu doručiť v určený deň a hodinu, 4. nový pokus o doručenie
zostane bezvýsledný. Podľa uznesenia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 5Sžp/16/2013
zo dňa 31.07.2013 sú tieto kumulatívne podmienky nasledovné: 1. adresát v mieste doručenia nebol
zastihnutý, 2. adresát sa v mieste doručenia zdržiaval, 3. doručovateľ adresáta vhodným spôsobom
upovedomil, že písomnosť príde znovu doručil v určený deň a hodinu, 4. nový pokus o doručenie
zostal bezvýsledný, 5. písomnosť doručovateľ uložil na pošte a adresáta o tom vhodným spôsobom
upovedomil. Podľa rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 4 Sž 35/2002 (R 70/2002
Zo súdnej praxe): „Podmienkou vzniku fikcie doručenia písomnosti je zachovanie predpísaného
postupu doručovateľom a tiež, aby adresát, ktorý nebol doručovateľom zastihnutý, sa v mieste
doručenia zdržiaval.“
12 Porovnaj napríklad rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 1 Cdo 47/2008 zo dňa
25. 6. 2008.
13 Obdobne aj poštové podmienky (úradné zásielky – vnútroštátny styk), keď podľa bodu 5.2.2, ak
úradnú zásielku so službou Opakované doručenie na žiadosť odosielateľa nie je možné doručiť na
prvý pokus, z dôvodu nezastihnutia adresáta alebo oprávneného prijímateľa na odovzdávacom
mieste, resp. z iných dôvodov definovaných v poštových podmienkach, poštový doručovateľ zanechá
10
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a samotnými poštovými podmienkami stanoveného postupu. Pôjde predovšetkým o nesplnenie
požiadavky upovedomiť adresáta o novom doručovaní písomnosti, prípadne opomenutie uskutočniť
opätovné doručenie.14
Ak poštový doručovateľ po prvom bezúspešnom pokuse o doručenie písomnosti
adresovanej fyzickej osobe túto uloží na pošte bez toho, aby uskutočnil opakovaný pokus
o doručenie, neuplatní sa náhradné doručenie a písomnosť je doručená jedine vtedy, keď si ju
adresát skutočne prevzal, a to bez ohľadu na uplynutie úložnej lehoty.15 Ak adresát v takomto
prípade písomnosť neprevezme v 18-dňovej odbernej lehote, musí správny orgán písomnosť
doručovať znova.
1.1.2

Zdržiavanie sa v mieste doručovania

Podmienka zdržiavania sa adresáta v mieste doručovania je, na rozdiel od dodržiavania
postupu poštového doručovateľa, predmetom väčšieho záujmu aj súdnej praxe. Pre rozhodovaciu
činnosť súdov v otázke výkladu splnenia požiadavky zdržiavania sa v mieste doručovania je
charakteristické, že prešla určitým vývojom.
Zdržiavaním sa adresáta v mieste doručenia treba podľa názoru súdu rozumieť prípad, ak
sa adresát v čase doručenia zásielky zdržiava na území obce (mesta), v ktorej má bydlisko, resp. ak
ide o podnikateľa, miesto podnikania (t.j. nie je mimo obce, mesta na dovolenke, na liečení, na
pracovnej ceste a pod.), teda ak má možnosť oboznámiť sa s oznámeniami doručovateľa urobenými
podľa § 24 ods. 2 správneho poriadku. Za neprítomnosť v mieste doručenia, treba považovať aj
prípad, ak sa adresát v obci síce zdržiava, ale pre svoj zdravotný stav sa objektívne nemôže na
adresu doručenia dostaviť, a takto nemá možnosť sa o uložení zásielky dozvedieť. 16 Podľa právnej
vety tohto judikátu uverejneného v Zbierke stanovísk NSSR a rozhodnutí súdov SR č. 3/2003 pod
poradovým číslom 50/2003 podmienkami vzniku fikcie doručenia písomnosti je zachovanie
predpísaného postupu doručovateľom a tiež, aby adresát, ktorý nebol doručovateľom zastihnutý, sa
v mieste doručenia zdržiaval. V predmetnom prípade adresát prvostupňového rozhodnutia vo veci,
ktorým bola fyzická osoba oprávnená na podnikanie namietal, že v čase doručovania bol
práceneschopný, v mieste podnikania, kam bola zásielka adresovaná, sa v dobe jej doručovania
nezdržiaval, pričom miesto jeho podnikania nie je zároveň aj miestom jeho trvalého pobytu, hoci sa
obe nachádzajú na tej istej ulici.17 Druhostupňový správny orgán rozhodnutím zamietol odvolanie
účastníka konania z dôvodu zmeškania lehoty na podanie odvolania. Podľa názoru súdu bolo
v predmetnom prípade zrejmé, že adresát rozhodnutia sa v mieste doručenia (obci) v rozhodnom
čase zdržoval, ale bol práceneschopný, a preto vyvstávajú pochybnosti, či mal možnosť pre svoj
v domovej listovej schránke písomnú výzvu s upozornením, že príde úradnú zásielku opakovane
doručiť v deň a čase uvedenom na výzve. Ak adresát nie je opakovane zastihnutý na odovzdávacom
mieste, zanechá poštový doručovateľ v domovej listovej schránke oznámenie o uložení úradnej
zásielky na pošte. Po predložení zanechaného oznámenia a preukázaní totožnosti, si môže adresát
vyzdvihnúť úradnú zásielku na pošte uvedenej v oznámení, počas plynutia odbernej lehoty v zmysle
bodu 21 Poštových podmienok.
14 Uvedený postup poštových doručovateľov, navyše tolerovaný príslušnými orgánmi ochrany
zákonnosti je predmetom kritiky právnej vedy, napr. TÓTHOVÁ, K.: Opätovne k problémom
doručovania. In: Justičná revue. 2011, roč. 63, č. 1, s. 80.
15 Podľa rozsudku NS SSR sp. zn. 6 Cz 13/70 zo dňa 13. 5. 1970 v prípade, že poštový doručovateľ
neuskutoční opakovaný pokus o doručenie, neuplatní sa náhradné doručenie v tom, že písomnosť
sa pokladá za doručenú tretí deň po jej uložení, ale adresátovi začne plynúť odvolacia lehota až odo
dňa, keď potom písomnosť na pošte skutočne prevzal, aj keď sa tak stane až po uplynutí úložnej
lehoty. [KERECMAN, P.: O náhradnom doručovaní do vlastných rúk prostredníctvom pošty. In:
Justičná revue, roč. 56 (2004), č. 1, s. 58.]
16 rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 4 Sž 35/2002 zo dňa 27. 8. 2002
uverejnený v Zbierke stanovísk NSSR a rozhodnutí súdov SR č. 3/2003 pod poradovým číslom
50/2003.
17 Správny poriadok v znení platnom a účinnom v čase rozhodovania súdu neobsahoval osobitné
ustanovenia o úprave doručovania fyzickým osobám oprávneným na podnikanie, ktoré sú v účinnom
znení takmer totožné s úpravou doručovania právnickým osobám.
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zdravotný stav opustiť miesto svojho bydliska a dozvedieť sa o uložení zásielky. Pochybnosti mal
odstrániť správny orgán a za týmto účelom mal vyzvať účastníka konania, aby predložil lekárske
potvrdenie, že v čase práceneschopnosti bol imobilný, nemal povolené vychádzky, resp. tieto
nemohol absolvovať. Súčasne mal vykonať dopyt na doručovaciu poštu, akým spôsobom bol žalobca
vyrozumievaný o tom, že zásielka mu bude znovu doručovaná a že bola uložená na pošte - u koho
a aký odkaz bol zanechaný. Ďalej tiež to, či v rozhodnom období boli žalobcovi doručované iné
zásielky na adresu miesta podnikania, či tieto si prevzal osobne alebo prostredníctvom akej osoby.
Ďalej mal prípadne vykonať dopyt na Sociálnu poisťovňu a zistiť, kedy jej boli predložené potvrdenia
o práceneschopnosti vystavené obvodným lekárom. Obdobný dopyt mohol byť vykonaný aj na
zdravotnú poisťovňu.
Predpoklad „zdržiavania sa v mieste doručovania“ nie je daný len pri dlhodobej
neprítomnosti adresáta na tomto mieste, ale aj pri krátkodobom (prechodnom) pobyte v čase
doručenia mimo adresy doručenia, napr. z dôvodu liečenia, či dovolenky. 18 Ak sa adresát písomnosti,
ktorá sa mala doručiť do vlastných rúk, v mieste doručenia nezdržiaval, neboli splnené zákonné
podmienky uvedené v § 24 ods. 2 správneho poriadku na uloženie písomnosti na pošte. 19
V uvedenom prípade sa adresát písomnosti zdržiaval v zahraničí počas celého procesu doručovania.
Obdobne uvádza aj právna veta judikátu R 5/2006, podľa ktorej: „Zásielka súdu doručovaná
účastníkom konania poštou sa považuje za doručenú uplynutím tretieho dňa od jej uloženia pri
dodržaní postupu predpokladaného § 47 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku len vtedy, ak sa
adresát zásielky v čase plynutia trojdňovej lehoty na uloženie v mieste doručovania zdržiaval a
zároveň mal reálnu možnosť si písomnosť v tejto lehote vyzdvihnúť.“ V odôvodnení rozsudku súd
uvádza právny názor, podľa ktorého účinky fikcie doručenia nastávajú len za predpokladu, že adresát
mal reálnu možnosť písomnosť si v 3-dňovej lehote vyzdvihnúť (a to nielen v prvý, ale aj v jej posledný
deň), ale neurobil tak. Vyplýva tak z gramatického a logického výkladu tretej vety tohto zákonného
ustanovenia20, z jej slovného spojenia "ak si adresát zásielku do troch dní od uloženia nevyzdvihne".
Účelom tejto lehoty je podľa súdu dať adresátovi nielen teoretickú, ale reálnu možnosť písomnosť si
v rámci jej plynutia vyzdvihnúť, a tak prípadne predísť vzniku fikcii doručenia. 21
V právnej praxi sa však stretneme aj s opačným právnym názorom. V priestupkovom
konaní, ktoré bolo predmetom súdneho prieskumu22 bolo predvolanie na ústne pojednávanie
doručované priestupcovi na adresu jeho bydliska, ktorú uviedol do správy o výsledku objasňovania
priestupku. Priestupca v konaní podľa 5. časti 2. hlavy Občianskeho súdneho poriadku tvrdil, že v
čase uskutočnenia prvého aj opakovaného pokusu o doručenie aj počas plynutia zákonnej 3-dňovej
lehoty čerpal dovolenku mimo svojho trvalého bydliska a ako dôkaz pripojil dovolenkový lístok a
príjmový pokladničný doklad vystavený v hoteli. Dôvodil, že na ústne pojednávanie sa nemohol
dostaviť, pretože o ňom nevedel a ani vedieť nemohol, keďže predvolanie si vyzdvihol na pošte až
keď sa vrátil z dovolenky mimo miesto svojho trvalého bydliska. Najvyšší súd k postupu správneho
orgánu uviedol, že zásielka bola v zmysle právnej fikcie považovaná za doručenú dňom uplynutia 3dňovej zákonnej lehoty, pretože pre aplikáciu náhradného doručenia boli splnené všetky zákonné
predpoklady v zmysle § 24 ods. 2 správneho poriadku. Zásielka bola doručovaná adresátovi v mieste
jeho bydliska, teda v mieste, kde sa inak zdržiava, podľa údajov z nedoručenej zásielky vyplýva, že
bola doručovaná opakovane a o opakovanom doručení, uložení zásielky na pošte a 18-dňovej
odbernej lehote bol žalobca upovedomený. Ďalej sa súd vyjadril, že ak by sa priestupca
v namietanom čase počas uskutočnenia oboch pokusov o doručenie a plynutia 3-dňovej lehoty na
rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 8 Sžo 134/2008 zo dňa 14. 8. 2008
rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 27. 10. 1998 sp. zn. 4 Sž 80/98,
uverejnený v Zbierke stanovísk Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a rozhodnutí súdov SR č.
2/1999 pod poradovým číslom 42/1999.
20 V znení platnom a účinnom v čase rozhodovania súdu bolo znenie ustanovenia § 47 ods. 2 tretej
vety OSP nasledujúce: „Ak si adresát zásielku do troch dní od uloženia nevyzdvihne, považuje sa
posledný deň tejto lehoty za deň doručenia, i keď sa adresát o uložení nedozvedel.“
21 rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 2 Cdo 33/2005 zo dňa 30. 6. 2005
uverejnený v Zbierke stanovísk Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a rozhodnutí súdov SR č.
1/2006 pod poradovým číslom 5/2006
22 rozsudok Krajského súdu v Bratislave sp. zn. 1S 285/2007 zo dňa 29.5.2008 a rozsudok
Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 1 Sžo 189/2008 zo dňa 13. 1. 2009
18
19
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uplatnenie náhradného doručenia skutočne nezdržiaval v mieste svojho trvalého bydliska, mohol si
zásielku na základe oznámenia o jej uložení na pošte kedykoľvek až do skončenia 18-dňovej
odbernej lehoty vyzdvihnúť a ústneho pojednávania sa zúčastniť.23
Ďalšie prípady zo súdnej praxe, kedy sa adresát na mieste doručovania nezdržiaval, a teda
nedošlo k splneniu požiadavky na uplatnenie náhradného doručenia písomnosti doručovanej fyzickej
osobe uvádza Škrobák.24
1.1.2.1 Právne relevantný okamih zdržiavania sa v mieste doručenia
Slovné spojenie „zdržovanie sa v mieste doručenia“ predstavuje, že sa adresát každodenne
vracia do svojho bytu (čo by bolo vylúčené, ak by bol v čase doručovania v nemocnici, na dovolenke
alebo keby sa vracal do svojho bytu len na soboty a nedele) a má možnosť sa oboznámiť
s oznámením doručovateľa. Obsah slov „hoci sa v mieste doručenia zdržuje“ je vždy vecou
konkrétneho prípadu.25 Stav zdržiavania sa adresáta v mieste doručenia nenarušuje taká jeho
neprítomnosť v mieste doručenia, ktorá vyplýva z adresátom zvolenej organizácie bežného
pracovného dňa (či už jeho pracovnej, alebo mimopracovnej časti) a nezakladá dôvod brániaci mu
prevziať alebo vyzdvihnúť doručovanú zásielku.26
Pre skúmanie uplatnenia náhradného doručenia písomnosti je však dôležité urobiť záver aj
o tom, kedy sa adresát písomnosti má zdržiavať v mieste doručenia. Teda či postačí jeho zdržiavanie
sa počas uskutočnenia prvého a opakovaného pokusu o doručenie, alebo sa táto požiadavka
vzťahuje aj na 3-dňovú zákonnú lehotu odo dňa uloženia písomnosti na pošte, ktorej uplynutím sa
písomnosť považuje za doručenú. V právnej praxi sa opäť stretávame s nejednotným postupom a to
tak zo strany správnych orgánov, ale aj orgánov súdnej moci. Tento odlišný právny názor
demonštrujú dva odlišné judikáty – jeden uverejnený v Zbierke stanovísk Najvyššieho súdu
Slovenskej republiky a rozhodnutí súdov SR a jeden uverejnený v časopise Zo súdnej praxe.
Podľa prvého judikátu27 sa zásielka súdu, doručovaná účastníkovi konania poštou, považuje
za doručenú uplynutím tretieho dňa od opakovaného doručenia, pri dodržaní postupu
predpokladaného v § 47 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku aj vtedy, ak sa adresát zásielky v
čase plynutia trojdňovej úložnej lehoty v mieste doručenia nezdržoval. Zo spisov vyplýva, že poštový
doručovateľ zásielku po prvom a druhom pokuse o doručenie uložil na pošte. Napriek skutočnosti,
že právny zástupca (ktorému sa zásielka doručovala) sa v čase prvého aj opakovaného doručovania
zdržoval v mieste svojej adresy, zásielku si v úložnej lehote nevyzdvihol. Pobyt právneho zástupcu
na kúpeľnej liečbe počas plynutia úložnej lehoty nemal podľa názoru súdu za následok vadu v
doručení, lebo pojmy "úložná lehota" a "doručovanie" zákon rozlišuje. Len neprítomnosť právneho
zástupcu v mieste jeho adresy v čase doručovania mohla mať za následok vadu v doručení. Takýto
následok však nemala jeho neprítomnosť v čase plynutia úložnej lehoty, lebo zákon takýto následok
nepredpokladá. Zásielka sa preto považuje za doručenú uplynutím tretieho dňa od opakovaného
doručenia, spojeného s postupom predpokladaným v § 47 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku.

rozsudok Krajského súdu v Bratislave sp. zn. 1S 285/2007 zo dňa 29.5.2008 a rozsudok
Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 1 Sžo 189/2008 zo dňa 13. 1. 2009
24 ŠKROBÁK, J.: Preskúmanie neprávoplatných rozhodnutí vydaných v správnom konaní. Bratislava:
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2014. s. 91 - 95.
25 Napr. uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 5Cdo 426/2012 zo dňa 21. 8. 2013,
uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 5 Cdo 33/2008 zo dňa 28.5.2008,
uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 2 Cdo 141/2008 zo dňa 30.7. 2008
26 Porovnaj napr. uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp.zn. 3 Cdo 212/2004 z 19. 5
2005 alebo uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 1Cdo/142/2009 zo dňa 18. 8.
2010
27 Z právnej vety uznesenia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. č. Sdo 9/2000 zo dňa 31.
5. 2000 uverejneného v Zbierke stanovísk Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a rozhodnutí
súdov SR č. 1/2002 pod poradovým číslom 15/2002
23

598

Podľa druhého judikátu28 je základným predpokladom náhradného doručenia podľa § 47
ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku skutočnosť, že adresát nebol zastihnutý na adrese doručenia,
hoci sa na tejto adrese v čase doručenia, ale aj počas plynutia úložnej lehoty, zdržiaval.
Pokiaľ ide o neskorší vývoji rozhodovacej praxe súdov, môžeme konštatovať priklonenie
k požiadavke zdržiavania sa adresáta v mieste doručenia počas oboch pokusov o doručenia aj počas
plynutia úložnej lehoty, a to aj v súvislosti s výkladom ustanovení správneho poriadku. Takýto výklad
uplatnil napr. najvyšší súd v uznesení sp. zn. 9 Sžso 56/2008 zo dňa 13. augusta 2008.
V rozhodovanej veci namietal právny zástupca účastníka konania, ktorému bolo rozhodnutie
správneho orgánu doručované, že v čase doručovania rozhodnutia: uskutočnenia prvého a druhého
pokusu o doručenie písomnosti, aj počas trvania 3-dňovej zákonnej lehoty na uplatnenie náhradného
doručenia písomnosti, sa právny zástupca nezdržiaval v mieste jeho bydliska z dôvodu absolvovania
kúpeľnej liečby, o čom doložil potvrdenie liečebného ústavu. Vzhľadom na uvedené súd posudzujúc,
že právny zástupca sa v čase doručovania v mieste doručenia nezdržiaval, dospel k záveru, že neboli
splnené podmienky pre uplatnenie náhradného doručenia písomnosti podľa § 24 ods. 2 správneho
poriadku.
1.1.2.2 Preukazovanie podmienky zdržiavania sa
Správny orgán vychádza pri uplatnení náhradného doručovania a stanovenia dátumu
náhradného doručenia z údajov uvedených na doručenke, ktoré sa považujú za správne, pokiaľ sa
nepreukáže opak.
K právnym účinkom náhradného doručovania a spochybňovaniu údajov uvedených na
doručenke sa venovala aj súdna prax. V zmysle rozhodovacej činnosti súdov, tvrdenie, že doručenka
preukazujúca postup pri doručovaní do vlastných rúk je pochybná a vzbudzujúca právnu neistotu,
pretože v čase doručovania bol adresát písomnosti práceneschopný so zákazom vychádzok (a teda
zdržiaval sa v mieste doručovania), nemá vplyv na uplatnenie náhradného doručovania. Súd uvádza,
že podľa ustálenej súdnej praxe skutočnosť, že sa adresát nedozvedel o upovedomení ani o novom
pokuse o doručenie, nespôsobuje sama osebe neúčinnosť náhradného doručenia. K neúčinnosti
náhradného doručenia by mohlo dôjsť len v prípade, že by adresát nebol zastihnutý z dôvodu, že sa
v mieste doručenia nezdržuje.29
Ak poštový doručovateľ vykoná miestne zisťovanie o tom, či sa adresát v mieste
doručovania zdržiava a zistenú skutočnosť vyznačí na doručenke, založí vyvrátiteľnú domnienku. Za
predpokladu, že budú splnené aj ostatné zákonom predvídané podmienky, bude založená
vyvrátiteľná domnienka o tom, že náhradné doručenie bolo vykonané riadne. V prípade
spochybňovania náhradného doručenia písomnosti bude dôkaznú aktivitu musieť niesť ten, kto
doručenie spochybňuje. Ak však na doručenke bude absentovať údaj o zdržiavaní sa adresáta na
mieste doručovania, bude musieť správny orgán preukázať, či sa adresát v mieste doručovania
zdržuje, iným spôsobom.30
Konštrukcia umožňujúca náhradné doručenie v zmysle správneho poriadku vychádza z
toho, že adresát sa v dobe doručenia (t.j. v konkrétny deň) a počas plynutia úložnej lehoty skutočne
zdržuje v mieste doručenia a má tak možnosť si doručovanú zásielku bezprostredne po náhradnom
doručení prevziať či vyzdvihnúť. Napriek tomu, že tento pojem nie je výslovne definovaný, ide
o miesto, kde by adresát mohol byť v rozhodnej dobe doručovateľom zastihnutý, a to buď priamo,
alebo aspoň prostredníctvom upovedomenia o uložení zásielky, ak bolo urobené vhodným
spôsobom.31 Splnenie zákonnej požiadavky zdržiavania sa adresáta v mieste doručovania v praxi
môže spôsobovať značné problémy. Doručenka ako verejná listina preukazuje pravdivosť údajov na
nej uvedených, pokiaľ sa nepreukáže opak. Pokiaľ však ide o informáciu, či sa adresát písomnosti
zdržiava v mieste doručovania, tá sa na nej neuvádza.

Porovnaj rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 5 Cdo 94/2000, uverejnený v
časopise Zo súdnej praxe č. 1/2001
29 uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 2 Sžo 26/2008 z 21. mája 2008.
30 Rovnako pri náhradnom doručovaní podľa Občianskeho súdneho poriadku KUKURA, M.:
Problémy s doručovaním. In: Justičná revue. 2010, roč. 62, č. 8-9, s. 901.
31 uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 1Sžr/65/2012 zo dňa 15. 5. 2012
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Súdna prax sa s týmto nedostatkom doručenky vysporiadala tak, že pre uplatnenie
náhradného doručenia uskutočňovaného podľa Občianskeho súdneho poriadku vyžaduje
preukázanie splnenia podmienky zdržiavania sa v mieste doručenia súdom.32 Doručenka potvrdzuje
pravdivosť údajov na nej uvedených až do času, kým sa nepreukáže opak, no tento dôsledok môže
nastať len vo vzťahu k tomu, čo je na doručenke skutočne uvedené. Pokiaľ doručenka neobsahuje
údaj, že sa adresát v mieste doručenia zdržoval, nie je osvedčené, či táto podmienka náhradného
doručenia je splnená. Je povinnosťou súdu vykonať šetrenie na zistenie jej splnenia. Adresát nemá
povinnosť navrhnúť dôkazy na preukázanie svojho prípadného tvrdenia, že sa v čase doručovania v
mieste doručenia nezdržoval, pretože nemá povinnosť preukazovať opak toho, čo nie je potvrdené.
Záver o účinnom náhradnom doručení by bol možný len ak by bolo bez akýchkoľvek pochybností
zistené, že adresát sa v mieste doručenia v čase doručovania zdržoval a mal tak reálnu možnosť
dozvedieť sa o oznámeniach doručovateľa.33 Pokiaľ vrátená doručenka neosvedčuje skutočnosť, že
sa adresát v čase doručovania v mieste doručovania zdržoval, nemá adresát písomnosti doručovanej
podľa Občianskeho súdneho poriadku povinnosť preukazovať, že sa v čase doručovania v mieste
doručenia nezdržoval, resp. kde sa zdržoval. Takáto povinnosť nie je obsahom žiadneho ustanovenia
Občianskeho súdneho poriadku a ani iného právneho predpisu. Nemožno ju konštituovať ani súdnou
praxou alebo právnou doktrínou, a to v zmysle článku 13 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky34
a v súvislosti s článkom 2 ods. 3 Ústavy35. Účelom oboch týchto ústavných noriem je ochrana slobody
ako základnej hodnoty právneho štátu. Bez zákonného podkladu má adresát písomnosti len
možnosť, nie však povinnosť oznamovať a preukazovať, že v určitom čase nebol na určitom mieste,
resp. kde bol.36
Prax súdov však nie je jednotná ani v otázke vnímania povinnosti odosielateľa preukazovať
splnenie tejto podmienky. V staršej aj súčasnej judikatúre nájdeme aj opačný prístup, keď súd
dôkazné bremeno viaže na stranu adresáta, ktorý tvrdí, že sa v mieste doručovania v čase jeho
uskutočnenia nezdržiaval. Tvrdené nesplnenie podmienky zdržiavania sa v mieste doručovania
požaduje súd preukázať hodnoverným spôsobom adresátom písomnosti a naopak v záujme
uplatnenia náhradného doručovania nepovažuje za povinnosť odosielateľa preukázať splnenie tejto
podmienky.37
Zaoberať sa otázkou nutnosti skúmania podmienky „zdržiavania sa v mieste doručovania“
je potrebné s ohľadom na totožnú požiadavku na uplatnenie náhradného doručovania aj v správnom
poriadku, aj na účely priestupkového konania. Je teda povinnosťou správneho orgánu v záujme
uplatnenia náhradného doručovania preukázať, že sa jej adresát v skutočnosti zdržuje na mieste
doručenia?
Povinnosť odosielateľa - správneho orgánu, ktorý uplatňuje náhradné doručovanie,
preukázať splnenie podmienky zdržiavania sa adresáta v mieste doručovania, je v posledných
rokoch predmetom záujmu súdov konajúcich v správnom súdnictve a exekučných súdov.

Napr. uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 1 Obdo V 88/2007 zo dňa 30. 10.
2008
33 Z tejto premisy vychádza súdna prax už dlhodobejšie, pozri napr. rozsudok Najvyššieho súdu
Slovenskej republiky sp. zn. 1 Cdo 43/2006 z 25. mája 2006, rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej
republiky sp. zn. 4 Cdo 215/2007 zo dňa 27. 11. 2007, rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej
republiky sp. zn. 2 Cdo 323/2006 zo dňa 28. 11. 2007, rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej
republiky sp. zn. 4 Cdo 27/2008 zo dňa 28.2. 2008, uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
sp. zn. 4 Cdo 125/2009 zo dňa 27. 5. 2009, uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp.
zn. 6MCdo/3/2011 zo dňa 28.03.2012, uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 3
Cdo 233/2010 zo dňa 3.10.2014
34 Povinnosti možno ukladať zákonom alebo na základe zákona, v jeho medziach a pri zachovaní
základných práv a slobôd.
35 V zmysle ktorého každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby
konal niečo, čo zákon neukladá.
36 uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 6 Cdo 307/2012 zo dňa 30. 9. 2013
37 Napr. Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 8 Sžo 134/2008 zo dňa 14. 8.
2008, rozsudok Krajského súdu v Nitre sp. zn. 9Co/248/2011 zo dňa 08.03.2012, uznesenie
Krajského súdu v Bratislave sp. zn. 11Co/24/2012 zo dňa 28. 5. 2013
32
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Súdy, ktoré rozhodujú v rámci správneho súdnictva, inšpirujúc sa aj rozhodovacou
činnosťou aplikujúcou ustanovenia o náhradnom doručení podľa Občianskeho súdneho poriadku
dospeli k záveru o tom, že správny orgán je povinný skúmať, či sa adresát zásielky v mieste
doručenia zdržiava, ibaže doručenka obsahuje údaj, pomocou ktorého by si súd mohol o tejto
okolnosti urobiť záver na základe prezumpcie pravdivosti údajov uvedených na doručenke. 38
Považujúc ustanovenia § 24 ods. 2 správneho poriadku a § 47 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku
za obdobné, poukazujú na judikatúru Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (napr. uznesenie
Najvyššieho súdu SR z 28. októbra 2009, sp. zn. 4 Cdo 146/2009, rozsudok Najvyššieho súd SR,
sp. zn. 5 Cdo 94/2000, uverejnený v časopise Zo súdnej praxe pod č. 4/2001, rozsudok Najvyššieho
súd SR z 25. mája 2006, sp. zn. 1 Cdo 43/2006) a Ústavného súdu Slovenskej republiky (nález
Ústavného súdu SR z 9. apríla 2009, sp. zn. IV. ÚS 379/08), v ktorej súdy dospeli k rovnakému
právnemu záveru.39
S rovnakým prístupom sa môžeme stretnúť aj v rozhodovaní exekučných súdov. Tieto
argumentujúc, že správny orgán nepreukázal splnenie požiadavky zdržiavania sa adresáta v mieste
doručovania rozhodnutia správneho orgánu, dospeli k názoru, že rozhodnutie správneho orgánu sa
nestalo právoplatným a vykonateľným.40
Rovnako sa však v rozhodovacej praxi súdov stretneme aj s opačným prístupom, keď
„zdržiavanie sa v mieste doručovania“ sa prezumuje a v konaní je, za účelom vylúčenia uplatnenia
náhradného doručovania, potrebné opak preukazovať.41
V právnej praxi správnych orgánov aj súdov preskúmavajúcich postup a rozhodovanie
správnych orgánov sa môžeme stretnúť s oboma prístupmi k preukazovaniu splnenia podmienky
„zdržiavania sa v mieste doručovania“. Podľa právneho názoru časti právnej praxe sa splnenie tejto
podmienky prezumuje, druhá časť zastáva názor, podľa ktorého je splnenie tejto podmienky
povinnosťou správneho orgánu. Vzhľadom na skutočnosť, že doručenka, ktorú právna doktrína
považuje za verejnú listinu, neobsahuje údaj o zdržiavaní sa adresáta v mieste doručenia, doručenka
splnenie tejto obligatórnej podmienky na uplatnenie náhradného doručenia nepreukazuje. Jej
splnenie by teda mal správny orgán preukazovať. Rovnaký názor zastáva aj Škrobák, ktorý
vychádzajúc z toho, že v správnom konaní sa uplatňuje zásada materiálnej pravdy, tvrdí, že
skutočnosť, či sa adresát zásielky v čase doručovania na mieste doručovania zdržoval, by mal zistiť
a preukázať správny orgán spôsobom vyvracajúcim pochybnosti. Ďalej uvádza, že je potrebné
rozlišovať, či splnenie zákonom ustanovených požiadaviek na uplatnenie náhradného doručovania
posudzuje správny orgán v správnom konaní, alebo súd v konaní podľa Občianskeho súdneho
poriadku. Z toho vyplýva, že v prvom prípade sa uplatnia zásady zisťovania podkladov pre
rozhodnutie upravené v správnom poriadku, a v druhom zásady podľa Občianskeho súdneho
poriadku.42
Pri skúmaní, či a kedy bola písomnosť doručená adresátovi, vychádza odosielateľ zo
skutočností vyplývajúcich z obsahu spisu. V občianskom súdnom konaní súd pri zisťovaní
skutočností rozhodujúcich pre posúdenie, či zásielka bola riadne doručená, postupuje primerane
podľa § 122 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku. Závery o správnosti postupu doručovateľa pri
doručovaní zásielky vyplývajú predovšetkým z doručenky.43 Ak prijmeme záver, že práve odosielateľ
písomnosti, v našom prípade správny orgán, je povinný preukazovať splnenie podmienky zdržiavania
sa adresáta v mieste doručenia, je zrejmé, že splnenie bude dokazovať vzhľadom na okolnosti
predmetného prípadu. Zo súdnej praxe vyplýva, že niekedy postačí skutočnosť, že adresát na tejto
adrese prevzal iné zásielky44, prípadne v spojení s dôvodom, že v odvolaní netvrdil, že sa nezdržiaval

uznesenie Krajského súdu v Trnave sp. zn. 21CoE/131/2013 zo dňa 31. 1. 2014
uznesenie Okresného súdu Košice I sp. zn. 40Er/1734/2007 zo dňa 31. 1. 2013
40 Napríklad uznesenie Okresného súdu Galanta sp. zn. 12Er/1209/2010 zo dňa 5. 3. 2013
41 uznesenie Okresného súdu Košice I sp. zn. 40Er/3090/2007 zo dňa 28.3. 2013, uznesenie
Krajského súdu v Bratislave sp. zn. 4Sp/17/2013 zo dňa 20. 2. 2013, uznesenie Najvyššieho súdu
Slovenskej republiky sp. zn. 3Sžo/240/2010 zo dňa 7. 12. 2010.
42 ŠKROBÁK, J.: Preskúmanie neprávoplatných rozhodnutí vydaných v správnom konaní. Bratislava:
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2014. s. 96.
43 rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 3 Cdo 135/2008 zo dňa 21. 8. 2008
44 uznesenie Krajského súdu v Banskej Bystrici sp. zn. 12Co/212/2013 zo dňa 28.08.2013,
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v mieste doručovania45, či skutočnosť, že adresát, napriek opakovaným výzvam súdu, žiadnym
spôsobom neosvedčil, že sa v mieste doručovania nezdržiaval.46
Tvrdenia adresáta, ktoré v prípade, že sú preukázané, môžu vyvrátiť záver o doručení
dokladovanom doručenkou sa môžu v podstate týkať len toho, že pošta pri doručovaní zásielky
nedodržala predpísaný postup. Zdržiavanie sa adresáta v mieste doručovania písomnosti totiž
v zmysle platnej právnej úpravy, týkajúcej sa predovšetkým náležitostí doručenky a nakladania
s ňou, preukazuje orgán verejnej moci. Je zrejmé, že takýto postup výrazne zaťažuje správny orgán,
ale aj súdna moc upozorňuje na skutočnosť, že nedostatky v právnej úprave nemožno vykladať na
ujmu adresátov verejnej moci. Základný aplikačný problém sa prejavuje tak, že údaje uvedené na
doručenke v plnej miere nekorešpondujú s právnou úpravou vyžadovanými podmienkami na
uplatnenie náhradného doručovania. Na účely priestupkového konania možno tento nedostatok
odstrániť pomerne jednoducho zmenou poštových podmienok, pretože v platnej právnej úprave
neexistuje vykonávací predpis k správnemu poriadku (na rozdiel od Občianskeho súdneho poriadku),
ktorý obsahuje bližšiu úpravu doručenky.
Na administratívnu náročnosť preukazovania splnenia požiadavky „zdržiavania sa“ adresáta
v mieste doručovania upozorňuje aj Vačok.47 S nesplnením zákonom ustanovených podmienok
vzťahujúcich sa na uplatnenie náhradného doručenia písomnosti podľa § 24 ods. 2 správneho
poriadku sa spájajú negatívne právne následky. Ak by napríklad správny orgán považoval
rozhodnutie za doručené na základe náhradného doručenia, pričom sa účastník konania v čase
doručovania rozhodnutia nezdržiaval v mieste doručenia, odníma takýmto postupom účastníkovi
konania možnosť zúčastniť sa na konaní. Ak tento postup správneho orgánu mohol mať podstatný
vplyv na rozhodnutie a náprava nemohla byť uskutočnená v odvolacom konaní, predstavuje to dôvod
na obnovu konania podľa § 62 ods. 1 písm. c) správneho poriadku.48
1.2

Fikcia doručenia podľa § 24 ods. 3 správneho poriadku

Druhá forma náhradného doručenia písomnosti fyzickej osobe je zakotvená v § 24 ods. 3
správneho poriadku a tiež má povahu fikcie doručenia, ktorá je konštruovaná tak, že ak adresát
bezdôvodne odoprel písomnosť prijať, je doručená dňom, keď sa jej prijatie odoprelo; na čo musí
doručovateľ adresáta upozorniť. Zákonom ustanovené podmienky na uplatnenie tejto formy
náhradného doručenia, ktoré musia byť splnené kumulatívne, sú nasledovné: 1. adresát bezdôvodne
odoprel písomnosť prijať, 2. doručovateľ dodržal zákonom ustanovený postup, teda že adresáta
upozorní na následky odoprenia prijatia písomnosti. Pokiaľ ide o preukazovanie splnenia zákonom
uvádzaných podmienok, nepochybne bude potrebné aplikovať rovnaké pravidlá ako pri náhradnom
doručení podľa § 24 ods. 2 správneho poriadku. Skutočnosti uvedené na doručenke budú
považované za pravdivé, ak sa nepreukáže opak, a v prípade, že doručenka neobsahuje všetky
údaje potrebné na zistenie, či boli splnené podmienky pre uplatnenie náhradného doručenia, bude
ich správny orgán preukazovať.
2

Právne účinky a právne následky riadneho a nedostatočného doručenia

Doručenie niektorých písomností má pre priebeh správneho konania o správnom delikte
resp. priestupkového konania s ohľadom na právne účinky, ktoré sa k nim viažu osobitný význam,
čo vyplýva aj z rozhodovacej činnosti súdov.49

uznesenie Krajského súdu v Banskej Bystrici sp. zn. 12CoP/6/2013 zo dňa 27.02.2013
uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn.2 Obo 71/2012 zo dňa 24. 6. 2013. Tento
dôvod však možno interpretovať ako neprijatie záveru o tom, že odosielateľ je povinný preukazovať
splnenie požiadavky zdržiavania sa adresáta v mieste doručovania.
47 VAČOK, J.: Vybrané inštitúty ochrany zákonnosti v prvostupňovom správnom konaní. Bratislava:
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2014. s. 141.
48 ŠKROBÁK, J.: Preskúmanie neprávoplatných rozhodnutí vydaných v správnom konaní. Bratislava:
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2014. s. 84.
49 S ohľadom na význam inštitútu doručovania je potrebné upozorniť aj na prostriedky kontroly
zákonného aplikovania tohto inštitútu v praxi správnych orgánov, k tomu bližšie pozri VAČOK, Juraj:
45
46
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Doručenie oznámenia o začatí správneho konania za správny delikt je podstatnou súčasťou
náležitého zistenia skutočného stavu veci v správnom konaní, pričom jeho osobitný význam sa
prejavuje práve v tom, že ak nie je preukázané doručenie oznámenia o začatí správneho konania za
správny delikt, trpí prípadné rozhodnutie o uložení sankcie takou vadou konania, ktorá sama osebe
je dôvodom pre zrušenie rozhodnutia pre nezákonnosť. Súd v danom prípade upriamil pozornosť aj
na ustálenú súdnu prax odvodenú tiež z judikatúry ústavného súdu, podľa ktorej v konaní o správnom
delikte platí, že osoba obvinená zo správneho deliktu má právo v správnom konaní na vypočutie.
Správny orgán si preto mal dostatočne overiť, či konanie o správnom delikte vôbec začalo a kedy a
akým spôsobom mal účastník konania možnosť vyjadriť sa k dôvodom začatia správneho konania a
k jeho podkladom. Tejto povinnosti sa správny orgán nemôže zbaviť poukázaním na to, že adresát
oznámenia o začatí správneho konania za správny delikt dostatočne nepreukázal, že sa v mieste
doručovania nezdržiaval. Ak aj dôkazy neskôr predložené samotným žalobcom jednoznačne
nepreukazujú, že sa v mieste doručovania nezdržiaval, nezbavuje to správny orgán povinnosti
preukázať začatie správneho konania.50 S ohľadom na obligatórne nariaďovanie ústneho
pojednávania podľa § 74 ods. 1 zákona o priestupkoch v prvom stupni priestupkového konania,
trestný charakter priestupkového konania a uplatňovanie zásady oficiality pri začatí priestupkového
konania (okrem zákonom ustanovených výnimiek v prípade návrhových priestupkov) môžeme túto
istú úvahu použiť aj v priestupkovom konaní.
Doručovanie v priestupkovom konaní má vplyv aj na uplatnenie resp. poskytnutie možnosti
uplatniť zákonom priznaných procesných práv účastníka konania a iných subjektov priestupkového
konania. Podľa § 74 ods. 1 zákona o priestupku koná správny orgán v prvom stupni ústne
pojednávanie. V neprítomnosti obvineného z priestupku možno vec prejednať len vtedy, ak sa
odmietne dostaviť na ústne pojednávanie, hoci bol riadne predvolaný, alebo sa nedostaví bez
náležitého ospravedlnenia alebo bez dôležitého dôvodu. V prípade, ak bolo účastníkovi
priestupkového konania pri uplatnení náhradného doručovania predvolanie s termínom a miestom
ústneho pojednávania doručené a on sa nedostavil, pričom svoju neúčasť neospravedlnil, správny
orgán nepostupuje v rozpore so zákonom, keď priestupok prejedná bez jeho prítomnosti.
Významné právne následky v priestupkovom konaní alebo konaní o správnom delikte je
potrebné vnímať aj vo vzťahu k doručovaniu rozhodnutia v priestupkovom konaní, a to predovšetkým
pri náhradnom doručovaní tohto rozhodnutia. Doručenie rozhodnutia o postihu za priestupok za
splnenia podmienok ustanovených v ustanovení § 24 ods. 2 správneho poriadku je riadne a zákonné
doručenie správneho rozhodnutia.51 Ak zásielka určená adresátovi do vlastných rúk bola riadne
doručená uložením na pošte, opakované doručovanie je už nadbytočné a nemá význam pre plynutie
odvolacej lehoty.52 V správnom konaní rovnako ako v súdnom konaní platí, že iba riadne a v súlade
s predpismi uskutočnené doručenie má za následok, že odvolacia lehota začína plynúť osobe, ktorej
je doručované.53
Následkom vadného uplatnenia náhradného doručovania uskutočneného v priestupkovom
konaní alebo konaní o správnom delikte môže dôjsť k odopretiu práva na súdnu ochranu. V dôsledku
nesprávneho posúdenia dňa doručenia rozhodnutia druhostupňového správneho orgánu
o priestupku, ktoré sa dňom doručenia stáva právoplatné, môže konajúci súd v konaní o preskúmaní
právoplatného rozhodnutia správneho orgánu odňať právo na súdnu ochranu. Posúdenie splnenia
všetkých podmienok na uplatnenie náhradného doručovania predstavuje závažnú procesnoprávnu
úlohu predovšetkým pre konajúci správny orgán, ale aj iný orgán uskutočňujúci kontrolu konania
a rozhodovania správneho orgánu.
Vybrané inštitúty ochrany zákonnosti v prvostupňovom správnom konaní. Bratislava: Univerzita
Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2014. s. 145 až 149.
50 rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 4 Sžo 1/2012 zo dňa 20. marca 2012
51 rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 1. 3. 2012 sp. zn. 8 Sžo 88/2010,
uverejnený v časopise Zo súdnej praxe č. 2/2012 pod poradovým číslom 18/2012
52 rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 30. 06. 2006 sp. zn. 4 So 33/2006,
uverejnený v Zbierke stanovísk Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a rozhodnutí súdov SR č.
3/2007 pod poradovým číslom 39/2007
53 rozhodnutie Najvyššieho súdu Československej republiky sp. z. 6 Cz 183/67 zo dňa 17. 11. 1967
(R 19/68) [podľa ŠKROBÁK, J.: Preskúmanie neprávoplatných rozhodnutí vydaných v správnom
konaní. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2014. s. 78.]
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S náhradným doručením písomnosti, a to najmä v prípade doručovania fyzickej osobe,
ktorá si písomnosť nepreberie v 3-dňovej úložnej lehote, avšak si písomnosť preberie v 18-dňovej
odbernej lehote, sa môžu spájať negatívne následky v neprospech účastníka konania, ktorý v omyle
ohľadne začatia a skončenia plynutia lehoty na podanie opravného prostriedku, lehotu nevedomky
zmešká. Niektorí autori považujú za potrebné zvážiť, či by nebolo vhodné v poučení rozhodnutia
účastníkov konania poučovať aj o fikcii doručenia. Túto požiadavku pritom viažu na zásadu aktívnej
súčinnosti správneho orgánu podľa § 3 ods. 2 správneho poriadku a neodvolávajú sa na samotné
znenie § 47 ods. 3 správneho poriadku, ktorý upravuje požiadavky poučenia rozhodnutia. 54 Za
procesne chybné možno považovať také doručovanie, keď by správny orgán doručoval tú istú
písomnosť znovu bez toho, aby mal na to dôvod. Takéto nesprávne uskutočnenie doručovania toho
istého rozhodnutia nezakladá účastníkovi konania novú lehotu na podanie opravného prostriedku. 55
Z rozhodovacej činnosti Ústavného súdu SR, na ktorú nadväzuje rozhodovacia činnosť
všeobecných súdov, predovšetkým najvyššieho súdu, vyplýva požiadavka dôsledného skúmania, či
došlo k splneniu podmienok, ktoré obmedzujú právo na súdnu ochranu. A to vrátane záveru
o dodržaní alebo nedodržaní zákonom ustanovenej lehoty na podanie opravného prostriedku (v
tomto prípade by išlo o lehotu na podanie žaloby podľa 5. časti 2. hlavy OSP). Nepostačuje iba
pochybnosť o ich splnení, ale nesplnenie podmienok konania musí byť preukázané mimo rozumných
pochybností. Ak konajúci orgán nemá záver o nedodržaní zákonom ustanovenej procesnej lehoty na
podanie opravného prostriedku preukázaný mimo rozumných pochybností, musí vychádzať
z predpokladu, že bola lehota zachovaná.56
Obsahom práva na spravodlivý proces je i relevantné konanie súdov a iných orgánov
Slovenskej republiky, vrátane postupu pri doručovaní písomností určených do vlastných rúk. Preto
platí, že nesprávnym posudzovaním splnenia zákonom ustanovených kritérií pre uplatnenie
náhradného doručovania môže dôjsť k obmedzeniu práva na spravodlivý proces.
3

Inštitút doručovania v širšom kontexte

Inštitút doručovania sme ďalej skúmali aj z hľadiska jeho zakotvenia v relevantných (z
pohľadu požiadaviek kladených na správne konanie o správnom delikte) dokumentoch Rady Európy.
Skúmané dokumenty Rady Európy: Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd,
Odporúčanie Výboru ministrov Rady Európy CM/Rec (2007) 7 o dobrej verejnej správe, Rezolúcia
Výboru ministrov Rady Európy (77) 31 o ochrane jednotlivcov pri vydávaní správnych aktov,
Odporúčanie Výboru ministrov Rady Európy (80) 2 o voľnej úvahe, Odporúčanie Výboru ministrov
Rady Európy (91) 1 o správnych sankciách, ktoré sa vzťahujú na postup správneho orgánu a právne
postavenie účastníkov konania v rámci správneho trestania sa inštitútu doručovania bližšie nevenujú.
Tieto dokumenty upravujú základné princípy/ zásady a upravujú minimálny štandart práv a povinností
dotknutých subjektov (v našom prípade subjektov konania, v ktorom sa uskutočňuje správne

ŠKROBÁK, J.: Preskúmanie neprávoplatných rozhodnutí vydaných v správnom konaní. Bratislava:
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2014. s. 79. Najvyšší súd Českej republiky
v tejto veci v uznesení sp. zn. 30Cdo 2554/2000 zo dňa 25. 8. 2001 uviedol, že nie je povinnosťou
súdu poučovať v rámci poučenia o odvolaní účastníka o spôsobe doručovania [KERECMAN, Peter:
O náhradnom doručovaní do vlastných rúk prostredníctvom pošty. In Justičná revue, roč. 56 (2004),
č. 1, s. 48-76.]
55 K tomu pozri napríklad uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 3 Cdo 66/97,
uverejnený v časopise Zo súdnej praxe č. 3/1998. [KERECMAN, Peter: O náhradnom doručovaní do
vlastných rúk prostredníctvom pošty. In Justičná revue, roč. 56 (2004), č. 1, s. 63.]
Determinuje však priebeh odvolacieho konania, v ktorom by malo byť uskutočnené šetrenie, či bolo
opakované doručenie skutočne uskutočnené nadbytočne.
56 Porovnaj napríklad uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 5 Cdo 177/2008 zo
dňa 5. augusta 2009, ktoré odkazuje na nálezy Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS
331/2004 a III. ÚS 249/08
54
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trestanie). V týchto dokumentoch Rady Európy však nachádzame viaceré ustanovenia, ktoré sa
uskutočňujú prostredníctvom, avšak nie vždy výlučne prostredníctvom inštitútu doručovania.
Tak napríklad:
1. odporúčanie Výboru ministrov Rady Európy CM/Rec (2007) 7 o dobrej verejnej správe v čl.18 ods.
2 pojednáva o práve byť “osobne upovedomený” o individuálnom rozhodnutí.
2. rezolúcia Výboru ministrov Rady Európy (77) 31 o ochrane jednotlivcov pri vydávaní správnych
aktov v čl. I pojednáva o práve byť vypočutý, v rámci ktorého má dotknutá osoba právo byť
informovaná o jej práve vyjadrovať sa a navrhovať dôkazy,
3. odporúčanie Výboru ministrov Rady Európy (91) 1 o správnych sankciách pri úprave princípu 6
ustanovuje, že v prípade konania o administratívnych sankciách (teda v prípade správneho trestania)
má osoba, voči ktorej administratívna sankcia smeruje právo byt informovaná o obvinení či právo byť
informovaná o povahe dôkazov v jej neprospech.
Bez potreby bližšieho skúmania a rozoberania obsahovej totožnosti alebo odlišnosti pojmov
princíp a zásada, vychádzajúc z rozdeľovania právnych noriem na právne pravidlá (rules) a právne
princípy/ zásady57 (principles) a používajúc tieto odlišujúce kritéria právnych princípov a právnych
pravidiel: 1. intenzita vyjadrenia hodnôt v norme – vzťah k „ideám práva“, 2. miera abstraktnosti
a všeobecnosti normy, 3. postup pri kolízii noriem58 možno konštatovať, že právne normy upravujúce
inštitút doručovania spadajú do kategórie právnych pravidiel. Právne normy, ktoré regulujú inštitút
doručovania v správnom trestaní resp. správnom konaní nemožno po uplatnení uvedených troch
kritérií považovať za právne princípy/ zásady.59 Rovnako o ich transformovaní na právne princípy/
zásady nemožno uvažovať ani v rovine de lege ferenda. Platí však, že tieto právne normy zakotvujú
konkrétne práva a povinnosti ich adresátov, pričom ich prostredníctvom dochádza k napĺňaniu
a uplatňovaniu základných princípov/ zásad správneho konania či správneho trestania.
Vychádzajúc z platnej a účinnej právnej úpravy správneho poriadku a považujúc
ustanovenia § 3 „Základné pravidlá konania“ za tie, ktoré ustanovujú právne princípy/ zásady
správneho konania a za súčasného platného a účinného právneho stavu čiastočne aj správneho
trestania, možno uviesť, že prostredníctvom právnych noriem regulujúcich inštitút doručovania
dochádza k napĺňaniu a uplatňovaniu týchto zásad, ktoré sú priamo zakotvené v správnom poriadku:
1. predovšetkým pôjde o zásadu aktívnej súčinnosti, 2. avšak nevylučujúc ani zásadu rýchlosti a
hospodárnosti – a to najmä v súvislosti s inštitútom náhradného doručovania.
Zásada aktívnej súčinnosti predstavuje požiadavku vyššej kvalitatívnej formy spolupráce
správneho orgánu a ostatných subjektov správneho konania pri napĺňaní cieľov správneho konania.
Táto zásada kladie, pokiaľ ide o správny orgán dôraz na to, aby zabezpečil priestor na realizáciu práv
a právom chránených záujmov ostatných subjektov správneho konania. Z pohľadu ostatných
subjektov správneho konania táto zásada predstavuje požiadavku na aktívne uplatňovanie ich
procesných práv a právom chránených záujmov.60 V zmysle uvedenej zásady teda správny orgán
vytvára ostatným subjektom správneho konania (účastníkom konania, zástupcom, zúčastneným
osobám, svedkom atď.) priestor na uplatňovanie ich práv a právom chránených záujmov, bezpochyby
V tejto súvislosti však považujem za potrebné upozorniť na odlišné ponímanie pojmov princíp,
zásada a pravidlo vo vede správneho práva, pozri napr. VRABKO, M. In VRABKO, M. a kol.:
Správne právo procesné. Bratislava: C. H. Beck, 2013, s. 61 a nasl.
58 K tomu pozri MÉSZÁROS, T. Kukučie vajcia...alebo zásady, ktoré nie sú princípmi. In Základné
zásady v rozhodovacej činnosti súdnej moci: Zborník vedeckých prác doktorandov. Košice:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 2014. s. 534 a 535. Mészáros zároveň upozorňuje na
možnú terminologickú komplikáciu spojenú s vymedzením pojmu právna norma v slovenskej
teoreticko-právnej teórie, v zmysle ktorej je právna norma definovaná ako záväzné pravidlo správania
sa.
59 Nakoľko nie sú nositeľom osobitných hodnotových východísk, z hľadiska miery ich konkrétnosti
možno uviesť, že zakotvujú konkrétne práva a povinnosti a v prípade kolízie týchto noriem platí, že
ako normy absolútneho charakteru buď platí jedno z pravidiel alebo sa pre daný prípad normatívne
zavedie výnimka, na rozdiel od právnych princípov/ zásadách, pri ktorých je možné pre daný
konkrétny prípad uprednostniť dôležitejší princíp bez toho, aby ďalší princíp v danom prípade strácal
platnosť
60 VRABKO, M. In VRABKO, M. a kol.: Správne právo procesné. Bratislava: C. H. Beck, 2013, s.
65.
57
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však aj povinností. Na takto vymedzenú a ponímanú zásadu aktívnej súčinnosti z pohľadu
požiadaviek kladených na správny orgán nadväzujú konkrétne ustanovenia správneho poriadku a to
predovšetkým tie, ktoré súhrnne vymedzujú právo byť informovaný. 61 V skutočnosti je teda inštitút
doručovania jedným z prostriedkov na naplnenie povinnosti správneho orgánu informovať (vrátane
povinnosti informovať o právach) a vytvoriť priestor pre ostatné subjekty správneho konania tieto
práva uplatniť.
Zásada rýchlosti a hospodárnosti spočíva v tom, že vedie správny orgán k tomu, aby vec
vybavil v čo najkratšom možnom čase, s použitím čo najvhodnejších prostriedkov bez zbytočného
zaťažovania subjektov.62 Právna doktrína za základný inštitút vedúci k napĺňaniu tejto zásady
považuje ustanovenie lehôt a predovšetkým lehôt na vydanie rozhodnutia.63 Rozoberajúc
doručovanie však nemožno opomenúť ani tento inštitút ako nepochybný právny prostriedok
správneho orgánu vedúci k napĺňaniu tejto zásady, pričom v tejto súvislosti je osobitne nutné
zdôrazniť práve náhradné doručovanie.

ZÁVER
Záverom považuje za potrebné uviesť niekoľko poznámok v súvislosti so zakotvením
inštitútu doručovania, v právnych normách, ktoré sú princípmi/zásadami a právnych normách, ktoré
sú právnymi pravidlami, tak ako sme pri ich rozdelení vychádzali v predchádzajúcej kapitole.
Z hľadiska úvah de lege ferenda je pri formulovaní návrhov zmeny úpravy ustanovení § 3
správneho poriadku resp. zásad správneho trestania potrebné zvážiť otázku explicitného zakotvenia
zásady informovanosti účastníka konania (resp. aj ďalších subjektov správneho konania) ako zásady,
ktorá nachádza svoje konkrétne vyjadrenie v mnohých ustanoveniach správneho poriadku, ktoré
pojednávajú o práve byť informovaný, čomu zodpovedá povinnosť správneho orgánu informovať. Pri
uplatňovaní povinnosti správneho orgánu informovať možno inštitút doručovania označiť za nosný
právny prostriedok v dispozícii správneho orgánu.
Pokiaľ ide o otázku či by mal kódex správneho trestania prípadne upravovať inštitút
doručovania osobitne, domnievam sa, že ide o inštitút, ktorý by nemal byť upravený odlišne od iných
druhov správnych konaní, a tak ako to je aj v znení platnej a účinnej právnej úpravy by mala byť
v osobitnom právnom predpise ponechaná len úprava vybraných inštitútov, ktoré si prípadne vyžadujú
odlišnú právnu úpravu. Odlišná/osobitná právna úprava doručovania ako prierezového inštitútu, ktorý
sa uplatňuje vo všetkých druhoch správneho konania nemá svoje opodstatnenie. De lege ferenda
naopak považujem za potrebné zjednotiť úpravu inštitútu doručovania v procesných predpisoch
V právnej úprave správneho poriadku môžeme identifikovať tieto čiastkové práva, ktoré tvoria
právo byť informovaný v širšom zmysle z pohľadu účastníka konania: 1. právo byť informovaný
o začatí konania a v rámci neho právo byť informovaný o obvinení (§ 18 ods. 2 a 3 správneho
poriadku ), 2. právo byť informovaný o podkladoch rozhodnutia (§ 32 ods. 3 správneho poriadku), 3.
právo byť informovaný o významných skutočnostiach týkajúcich sa procesného postupu správneho
orgánu (§ 23 správneho poriadku - právo nazerať do spisu, § 21 ods. 2 správneho poriadku oboznamovanie s ústnym pojednávaním, § 38 ods. 3 správneho poriadku - prizvanie na miestnu
ohliadkou), 4. právo byť informovaný o výsledku konania (§ 51 ods. 1 správneho poriadku oznamovanie rozhodnutia), 5. právo byť informovaný o dôvodoch rozhodnutia (§ 47 ods. 1 a 3
správneho poriadku - odôvodnenie rozhodnutia), 6. právo byť informovaný o opravných
prostriedkoch (§ 47 ods. 1 a 4 správneho poriadku - poučenie o opravných prostriedkoch voči
rozhodnutiu), 7. právo byť informovaný o procesných právach (§ 3 ods. 2 posledná veta, § 19 ods.
3, § 30 ods. 1 písm. d), § 35 ods. 4, § 54 ods. 3 správneho poriadku) a 8. právo byť informovaný
o začatí výkonu rozhodnutia (§ 74 správneho poriadku). K tomuto pozri bližšie ČIERNIKOVÁ, Z.:
Právo byť informovaný (o podkladoch rozhodnutia) v právnom poriadku Slovenskej republiky. In
Právna úprava správneho trestania. Zborník z vedeckej konferencie konanej dňa 6. novembra 2015
na pôde Právnickej fakulty, Univerzity Komenského v Bratislave. Bratislava: Univerzita Komenského
v Bratislave, Právnická fakulta, 2015, s. 120.
62 VRABKO, M. In VRABKO, M. a kol.: Správne právo procesné. Bratislava: C. H. Beck, 2013, s.
65.
63 Pozri tamtiež s. 65.
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Slovenskej republiky, pričom táto požiadavka sa týka predovšetkým zjednotenia podmienok
uplatnenia náhradného doručenia písomnosti. V súvislosti s právnou úpravou doručovania tak, ako je
zakotvená v správnom poriadku sme uviedli mnohé interpretačné nejasnosti, ktoré spôsobujú
problémy aj v aplikačnej praxi správnych orgánov a sú častokrát predmetom prieskumu aj v rámci
preskúmavania zákonnosti postupu a rozhodovania správnych orgánov súdmi. Vychádzajúc zo
znenia Civilného sporového poriadku je zrejmé, že zákonodarca sa priklonil k zjednodušeniu
a spresneniu podmienok uplatnenia náhradného doručovania písomností fyzickým osobám (ale aj
iným druhom adresátov) a skúmania ich splnenia.64 Domnievam sa, že právna úprava doručovania
a predovšetkým náhradného doručovania v Civilnom sporovom poriadku môže byť inšpiráciou pre
úpravu tohto inštitútu aj v rámci správneho konania.
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POSTUP PRI ROZHODOVANÍ O DELIKTUÁLNYCH
PREVINENIACH PRÍSLUŠNÍKA ZBORU VÄZENSKEJ
A JUSTIČNEJ STRÁŽE
Ingrida Papáčová
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Disciplinárne previnenia, ako aj postup pri rozhodovaní o disciplinárnych previneniach je v
súčasnosti čoraz častejšie rozoberanou témou. Dochádza k porušovaniu práv a povinností nielen
osobami vo výkone väzby a osobami vo výkone trestu odňatia slobody, ale práve aj samotnými
príslušníkmi Zboru väzenskej a justičnej stráže.
Autorka príspevku sa preto rozhodla rozpracovať uvedenú problematiku v súlade s aktuálnymi
právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
Kľúčové slová: disciplinárne previnenie, príslušník Zboru, rozhodovací proces, ukladanie opatrení
za disciplinárne previnenie, Zbor väzenskej a justičnej stráže
Abstract: Disciplinary offenses, even as the procedure for deciding on the disciplinary offense is
actual topic in the present. It commutes to the violation of the rights and obligations made by people
in the pre-trial detention and in the prison sentence execution but it is also commutes by member of
the Prison and Court Guard.
The author in her contribution decided to develop the issue in the accordance with the current
legislation in the Slovak Republic.
Key words: disciplinary offense, member of the Corps, decision procedure, imposition of the measure
for disciplinary offense, The Corps of the Prison and Court guard
STRUČNÁ DEFINÍCIA ZBORU VÄZENSKEJ A JUSTIČNEJ STRÁŽE
Zbor väzenskej a justičnej stráže (ďalej v texte ako „Zbor“) je v systéme orgánov verejnej
správy charakterizovaný ako ozbrojený bezpečnostný zbor, ktorý na základe platného právneho
poriadku plní úlohy na viacerých úsekoch súvisiacich so zabezpečením väzby a justície.
Základnú definíciu Zboru, ako aj jeho organizáciu, riadenie, či úlohy nájdeme v zákone č.
4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších právnych predpisov (ďalej v texte
ako „zákon o ZVJS“). V súlade s týmto zákonom plní Zbor úlohy na úseku výkonu väzby, na úseku
výkonu trestu odňatia slobody, na úseku ochrany objektov Zboru, objektov detenčného ústavu a v ich
blízkosti a na úseku ochrany verejného poriadku a bezpečnosti v objektoch súdu, objektoch
prokuratúry a v ich blízkosti.1
Je nutné dodať, ako sa už aj vyššie uvádza, že Zbor väzenskej a justičnej stráže je veľmi
špecifickým zborom. Správne delikty na úseku väzenstva nebudú prejednávané podľa všeobecného
predpisu – zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších právnych predpisov
(Správny poriadok) (ďalej v texte ako „Správny poriadok“), ako ani podľa zákona č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej v texte ako „zákon o priestupkoch“), ale konanie
bude prebiehať podľa osobitných právnych predpisov, ako aj podľa interných dokumentov Zboru.
V rámci vyššie uvedených úsekov sa vymedzuje aj samotná pôsobnosť Zboru. Na základe
nielen ich povinností, ale zároveň aj oprávnení, Zbor zabezpečuje napríklad výkon väzby, výkon trestu
odňatia slobody, ochranu verejného poriadku v blízkosti objektov Zboru, ochranu poriadku
1.

§ 1 písm. a) – d) zákona č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších
právnych predpisov
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a bezpečnosti v objektoch súdov, spolupracuje s väzenskými správami iných štátov a podobne.
Špecifikom je, že Zbor plní taktiež v rámci svojej pôsobnosti aj úlohy na úseku prevencie, čoho cieľom
je predchádzať vzniku protizákonného stavu.
Vzhľadom k obrovskému rozsahu pôsobnosti nie je technicky možné zabezpečovanie
všetkých úloh každým jedným členom Zboru. V nadväznosti na to je v samotnom Zbore vytvorených
viacero útvarov, prostredníctvom čoho dochádza k zefektívneniu činnosti Zboru.
Je nutné dodať, že takéto prerozdelenie úloh je možné práve z dôvodu samotnej organizácie
Zboru, ktorá funguje na základe hierarchickej štruktúry vnútri Zboru. V rámci organizačného hľadiska
tu figuruje generálne riaditeľstvo, pod ktorým sú priamo podriadené ústavy, a to na výkon väzby, na
výkon trestu odňatia slobody, na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých a nemocnica pre
obvinených a odsúdených. Ich činnosť sa riadi okrem zákona č. 4/2001 Z. z. o ZVJS, ale zároveň aj
osobitnými právnymi predpismi.
Na čele generálneho riaditeľstva stojí generálny riaditeľ Zboru, ktorý je priamo podriadený
ministrovi spravodlivosti Slovenskej republiky. Na čele jednotlivých ústavov stoja riaditelia, ktorí sú
priamo podriadení generálnemu riaditeľovi. „Zbor väzenskej a justičnej stráže je podriadený ministrovi
spravodlivosti,“2 ktorý stojí nad celým Zborom.
Pri výkone funkcie však môže dôjsť aj k prekročeniu rozsahu oprávnenia alebo naopak
k neplneniu si povinností. Obe z týchto situácií majú za následok porušenie pracovnoprávneho
pomeru, čoho výsledkom je vyvodenie zodpovednosti voči danej osobe.
DELIKTUÁLNE PREVINENIA PRÍSLUŠNÍKA ZBORU
Deliktuálne previnenie príslušníka Zboru je veľmi špecifická kategória protiprávneho konania,
ktorá v svojom rozsahu pojednáva o takých skutkoch a činoch príslušníkov Zboru, ktoré im buď
nevyplývajú z ich služobného pomeru alebo im práve vyplývajú, no ich plnenie nie je dostatočné,
v súlade so zákonom alebo dokonca k ich konaniu vôbec nedochádza.
Konanie príslušníka Zboru vyplýva zo služobnej disciplíny príslušníka. Služobná disciplína
„spočíva v dôslednom plnení povinností ustanovených ústavou, ústavnými zákonmi, zákonmi, ďalšími
všeobecne záväznými právnymi predpismi, služobnou prísahou, rozkazmi, nariadeniami, príkazmi
a pokynmi nadriadených.“3
Priamo v nadväznosti na vyššie uvedené sú zákonom č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe
ustanovené základné práva a povinnosti príslušníka, a to konkrétne v § 48 tohto zákona. V prípade
porušenia niektorého z ustanovení platného právneho poriadku, ktoré súvisí s výkonom jeho funkcie,
činnosťou, či nečinnosťou, dochádza k deliktuálnemu previneniu sa takéhoto príslušníka.
Tu sa javí ako vhodné definovať pojem samotného deliktuálneho previnenia. Samotný pojem
sa skladá z dvoch základných výrazov, a to delikt a previnenie. Pod pojmom delikt možno chápať vo
všeobecnej rovine v rámci kontinentálneho práva akékoľvek porušenie práva alebo nim stanovených
povinností. Pod pojmom previnenie sa chápe konanie menej spoločensky nebezpečné, avšak stále
sa jedná o konanie, ktoré je namierené proti spolužitiu občanov, proti rodinným vzťahom, či dokonca
proti pracovnoprávnej disciplíne.4 Z uvedeného vyplýva, že pod deliktuálnym previnením možno
chápať akékoľvek konanie príslušníka Zboru, ktorého výsledkom je porušenie morálky spojené
s takým konaním, ktoré nie je v súlade splatným právnym poriadkom v Slovenskej republiky, ako ani
so služobným pomerom príslušníka.
Pri takomto porušení teda možno pojednávať o troch základných druhoch deliktuálneho
previnenia príslušníkom Zboru, a to o previneniach v podobe:
a) trestného činu,
trestný čin je z uvedených deliktuálnych previnení najzávažnejšou formou. Jeho spáchanie
sa bude posudzovať v súlade so zákonom č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení
neskorších právnych predpisov (ďalej v texte ako „Trestný zákon“). Tu je uvedená aj samotná
2.

VRABKO, M. a kol.: SPRÁVNE PRÁVO HMOTNÉ – OSOBITNÁ ČASŤ. 2. Vyd. Bratislava:
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta. 2014. 242 s. ISBN 978-80-7160-347-4
3 § 47 zákona 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej
službe, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení
neskorších právnych predpisov
4 SVOBODA, J.: SLOVNÍK SLOVENSKÉHO PRÁVA. 1. vyd. Žilina: Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.,
2000. 537 s. ISBN 80-88931-06-1
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b)

c)

definícia trestného činu. „Trestný čin je protiprávny čin, ktorého znaky sú uvedené v tomto
zákone, ak tento zákon neustanovuje inak.“5 Aj tu je však nutné rozlišovanie závažnosti
konania príslušníka Zboru, nakoľko dochádza k rozlišovaniu medzi prečinom a zločinom.
priestupku,
„priestupkom je zavinené konanie, ktoré porušuje alebo ohrozuje záujem spoločnosti a je za
priestupok výslovne označené v tomto alebo v inom zákone, ak nejde o iný správny delikt
postihnuteľný podľa osobitných právnych predpisov, alebo o trestný čin.“6 O samotných
priestupkoch pojednáva osobitný zákon, t. z. zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. Okrem
pozitívneho vymedzenia priestupku sa v tomto zákone nachádza aj negatívne vymedzenie,
čo sa za priestupok nepovažuje.
„ Priestupkom nie je konanie, ktorým niekto odvracia
a) primeraným spôsobom priamo hroziaci útok na záujem chránený zákonom alebo
b) nebezpečenstvo priamo hroziace záujmu chránenému zákonom, ak týmto konaním
nebol spôsobený zrejme rovnako závažný následok ako ten, ktorý hrozil, a toto
nebezpečenstvo nebolo možné v danej situácii odstrániť inak.“7
Špecifickým prvok v prípade priestupkov je definícia uvedené v § 52 ods. 2 zákona č.
73/1998 Z. z. o štátnej službe, kde sa uvádza nasledovné: „Podľa tohto zákona sa prejedná
aj konanie policajta, ktoré má znaky priestupku.“8 Uvedeným dochádza k určitému posunu
v rámci riešenia priestupkov príslušníkmi Zboru, a to tak, že v prípade spáchania priestupku
a bude jeho prejednanie riadiť práve týmto zákonom.
disciplinárneho previnenia,
najmenej závažným druhom deliktuálnych previnení je disciplinárne previnenie. Definíciu
možno nájsť v zákone č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe. V § 52 ods. 1 sa uvádza:
„Disciplinárnym previnením je zavinené porušenie povinností policajta, pokiaľ nie je trestným
činom alebo priestupkom9“.

V súlade s uvedeným je nutné dodať, že o skutkoch príslušníka Zboru sa bude rozhodovať
buď podľa zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon, buď podľa zákona 372/1990 Zb. o priestupkoch
alebo podľa zákona 73/1998 Z. z. o štátnej službe v nadväznosti na interné dokumenty. Práve interné
dokumenty slúžia na samotnú konkretizáciu jednotlivý inštitútov v rámci Zboru. Pokiaľ by sme ich
chceli rozdeliť podľa ich právnej sily, pojednávalo by sa o interných dokumentoch na úrovni
ministerstva a generálneho riaditeľstva. Tu sa rozlišuje ďalej druh dokumentu, a to: rozkaz alebo
inštrukcie, pokyny a smernice, pričom ministerstvom je vydávaný Rozkaz ministra spravodlivosti
a generálnym riaditeľom Zboru väzenskej a justičnej stráže je vydávaný Rozkaz generálneho riaditeľa
Zboru väzenskej a justičnej stráže alebo Inštrukcia generálneho riaditeľa Zboru väzenskej a justičnej
stráže, Pokyn generálneho riaditeľa Zboru väzenskej a justičnej stráže alebo Smernica generálneho
riaditeľa Zboru väzenskej a justičnej stráže. Podľa daného druhu sa určuje rozsah pôsobnosti, ako aj
právna sila daného interného dokumentu.
Disciplinárne previnenie
V tejto časti článku bude podrobne opísaný postup orgánov pri rozhodovaní o deliktuálnych
previneniach príslušníka Zboru v rozsahu disciplinárneho previnenia. Nedôjde k podrobnému
2.1.

§ 8 zákona 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších právnych predpisov
§2 ods. 1 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších právnych predpisov
7 § 2 ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších právnych
predpisov
8 § 52 ods. 2 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej
informačnej službe, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v
znení neskorších právnych predpisov
9 § 52 ods. 1 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej
informačnej službe, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v
znení neskorších právnych predpisov
5
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rozoberaniu každého typu previnenia, nakoľko sa jedná o veľmi široký okruh problematiky a z dôvodu
efektivity dôjde k opisu len jedného postupu. Uvedený postup je vybraný práve z dôvodu, že sa jedná
o riešenie interným spôsobom, t. z. v rámci samotného Zboru.
Samotné oprávnenie rozhodovať o disciplinárnom previnení príslušníka Zboru vyplýva zo
zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe, kde sa v § 50 pojednáva o celkovom rozsahu právomocí
nadriadeného voči príslušníkovi, a to nasledovne: „Nadriadení môžu podriadeným policajtom
v rozsahu svojej právomoci udeľovať disciplinárne odmeny a ukladať disciplinárne opatrenia.“10
V nadväznosti na vymedzenie pojmu možno poukázať aj definíciou uvedenou v § 1 ods. 2 Rozkazu
ministra spravodlivosti č. 20/2014, kde sa uvádza: „Výkon disciplinárnej právomoci sa rozumie
oprávnenie nadriadených udeľovať disciplinárne odmeny a ukladať opatrenia podriadeným
príslušníkom zboru.“11 Nakoľko sa však tento článok zaoberá previneniami, text nižšie sa bude
venovať len tomuto inštitútu.
Disciplinárne previnenie, jeho definíciu ako aj druhy, môžeme nájsť zakotvené v zákone
73/1998 Z. z. o štátnej službe, konkrétne v § 52. V uvedenom paragrafe sa v ods. 1 uvádza, že za
disciplinárne previnenie sa chápe zavinené konanie spočívajúce v porušení povinností policajta (v
zmysle tohto zákona aj príslušníka Zboru), pokiaľ svojim charakterom nenadobúda znaky skutkovej
podstaty trestného činu alebo priestupku.12 V nadväznosti na uvedené je však nutné dodať, že
v prípade priestupkov však existuje výnimka, ktorá v § 52 ods. 2 ustanovuje možnosť prejednania
priestupku podľa tohto zákona. O správnosti uvedeného tvrdenia svedčí aj skutočnosť, že
v samotnom zákone č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v § 10 ods. 1 sa uvádza nasledovné: „Osobitný
zákon môže ustanoviť osoby, ktorých konanie, ktoré má znaky priestupku, sa prejedná podľa
osobitného zákona.“13
Takéto vyňatie z pôsobnosti zákona je v tomto momente možné práve z dôvodu, že sa jedná
o služobný pomer príslušníka Zboru, ktorého realizáciu, ako aj práva, povinnosti, či samotnú
zodpovednosť upravujú vnútorné dokumenty.
Rozsah disciplinárnej právomoci pri ukladaní opatrenia za disciplinárne previnenie
Rozsahom disciplinárnej právomoci pri ukladaní opatrenia za disciplinárne previnenie vyplýva
z jeho postavenia - zaradenia v systéme Zboru. Rozsah týchto právomocí je pre jednotlivých
príslušníkov definovaný v Rozkaze ministra spravodlivosti č. 20/2014. Kompetencie jednotlivých
nadriadených si rozoberieme v texte nižšie.
V uvedenom rozkaze v § 2 sa uvádza: „Disciplinárna právomoc ministra spravodlivosti
Slovenskej republiky, nadriadeného na Generálnom riaditeľstve zboru (ďalej len „generálne
riaditeľstvo“) a v ústave na výkon väzby, v ústave na výkon trestu odňatia slobody, ústave na výkon
trestu odňatia slobody pre mladistvých a v nemocnici pre obvinených a odsúdených (ďalej len
„ústav“) sa ustanovuje takto:
a) prvý stupeň minister spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „minister“),
b) druhý stupeň generálny riaditeľ zboru,
c) tretí stupeň
1.riaditeľ ústavu v plnom rozsahu 3. stupňa,
2.námestník generálneho riaditeľa zboru, zástupca riaditeľa ústavu, riaditeľ odboru
generálneho riaditeľstva, vedúci samostatného úseku generálneho riaditeľstva, riaditeľ
kancelárie generálneho riaditeľa, riaditeľ útvaru sociálneho zabezpečenia zboru, vedúci
útvaru vnútornej kontroly a vikár vikariátu zboru v rozsahu ustanovenom v § 5 písm. a) body
1 a 2 a písm. b) body 1 a2,
d) štvrtý stupeň vedúci (riaditeľ) účelového zariadenia zboru, vedúci oddelenia alebo skupiny
ústavu a vedúci lekár zdravotníckeho zariadenia ústavu,
2.2.

§ 50 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej
informačnej službe, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v
znení neskorších právnych predpisov
11 § 1 ods. 1 Rozkaz ministra spravodlivosti č. 20/2014
12 § § 52 ods. 1 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej
informačnej službe, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v
znení neskorších právnych predpisov
13 § 10 ods. 1 č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších právnych predpisov
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piaty stupeň vedúci zmeny, vedúci družstva psovodov úseku služobnej kynológie, vedúci
dopravnej čaty a vedúci úseku zriadeného v rámci oddelenia ústavu, vedúci úseku
zriadeného v rámci účelového zariadenia zboru vedúci lekár psychiater psychiatrického
oddelenia (úseku ochranných liečení) zriadeného v rámci zdravotníckeho zariadenia ústavu,
vedúca sestra úseku ošetrovateľskej starostlivosti zriadeného v rámci zdravotníckeho
zariadenia ústavu.“14
Z uvedeného vyplýva sila a postavenie jednotlivých príslušníkov na základe ich zaradenia do
jednotlivých stupňov. V nadväznosti na jednotlivé postavenia príslušníkov v stupňoch, možno
rozlišovať aj ich rozsah právomocí pri riešení disciplinárnych previnení príslušníkov a následnom
udeľovaní disciplinárnych opatrení za porušenie, či neplnenie povinnosti príslušníkom Zboru.
V prvom stupni má najvyššie postavenie spomedzi príslušníkov Zboru minister spravodlivosti
Slovenskej republiky. Jeho postavenie preto bude určovať jeho rozsah právomoci v najširšej miere,
z čoho vyplýva, že sa jeho právomoc môže uplatňovať v plnom rozsahu, t. z. v rámci problematiky
ukladania a zahladzovania disciplinárnych opatrení. Uvedené tvrdenie možno argumentovať
definíciou uvedenou v § 8 ods. 1, kde sa uvádza, že minister spravodlivosti Slovenskej republiky
rozhoduje o disciplinárnych previneniach generálneho riaditeľa Zboru, námestníka generálneho
riaditeľa Zboru, a to v plnom rozsahu. Jeho právomoc sa však vzťahuje aj na majorov, podplukovníkov
a plukovníkov, kde sú však jeho právomoci obmedzené.15
Druhý stupeň zahrňuje rozhodovanie a ukladanie disciplinárnych opatrení generálneho
riaditeľa Zboru, a to pre riaditeľov ústavov, riaditeľov odborov generálneho riaditeľstva, vedúcich
samostatných úsekov generálneho riaditeľstva, riaditeľa kancelárie generálneho riaditeľa, riaditeľov
útvarov sociálneho zabezpečenia Zboru, vedúcich útvarov vnútornej kontroly, vikárov vikariátu Zboru,
starších duchovných úradu ekumenickej pastoračnej služby, zástupu riaditeľa ústavu, vedúcich
účelového zariadenia a príslušníkom Zboru, ktorí sú ustanovení do funkcie na generálnom
riaditeľstve.16
Tretí stupeň zahŕňa disciplinárne oprávnenia, ktoré sú ukladané riaditeľom ústavu, ktorý ich
vykonáva „nad príslušníkmi zboru ustanovenými do funkcie v ústave, s výnimkou zástupcu riaditeľa
ústavu a ak nie je ustanovené inak i nad príslušníkmi zboru ustanovenými do funkcie v účelovom
zariadení zboru, s výnimkou jeho vedúceho (riaditeľa).“17 Kompetencie námestníka generálneho
riaditeľa Zboru, zástupcu riaditeľ Zboru, či riaditeľa generálneho riaditeľstva, ako aj ostatných
príslušníkov definovaných v § 2 písm. c) Rozkazu ministra spravodlivosti č. 20/2014 sú
konkretizované v § 8 ods. 4, 5 a 6 toho istého Rozkazu.
Predposledný stupeň, čiže disciplinárne oprávnenia príslušníkov definovaných v § 2 písm. d)
sú uvedené v § 8 ods. 7, 8.
Príslušníci uvedení v poslednom stupni v rámci systému uplatňujú disciplinárne oprávnenia
v nadväznosti na § 8 ods. 9.
e)

2.2.1 Výnimky v rámci rozsahu disciplinárnej právomoci pri ukladaní opatrenia za disciplinárne
previnenie
V rámci hierarchického usporiadania, ako aj v rámci systému prerozdelenia rozsahu
kompetencií jednotlivým príslušníkom Zboru, môže nastať aj situácia, kedy nie je možné, aby daná
osoba konala vo veci disciplinárneho previnenia podriadeného príslušníka Zboru. Špecifickým
prípadom , kedy dochádza k akémusi posunu kompetencie je práve neprítomnosť nadriadeného. Táto
situácia je upravená v § 8 ods. 11 Rozkazu ministra spravodlivosti č. 20/2014, kde sa uvádza, že
v čase neprítomnosti nadriadeného bude vykonávať jeho právomoc v otázke disciplinárnych
previnení jeho zástupca alebo v prípade, že sa nejedná o systematizovanú funkciu, a ak sa nejedná
o systematizovanú funkciu, tak bude takúto právomoc vykonávať iný poverený príslušník Zboru.18
Môže nastať ešte niekoľko prípadov, kedy dôjde k výnimke v rámci rozsahu disciplinárnej
právomoci pri ukladaní opatrenia za disciplinárne previnenie. Môže nastať situácia, že existuje
nadradený príslušník, ktorý nemá určenú disciplinárnu právomoc, v takom prípade je oprávnený
§ 2 Rozkaz ministra spravodlivosti č. 20/2014
§ 8 ods. 1 Rozkaz ministra spravodlivosti č. 20/2014
16 § 8 ods. 2 Rozkaz ministra spravodlivosti č. 20/2014
17 § 8 ods. 3 Rozkaz ministra spravodlivosti č. 20/2014
18 § 8 ods. 11 Rozkaz ministra spravodlivosti č. 20/2014
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podať písomný návrh na vykonanie disciplinárneho oprávnenia príslušnému oprávnenému
nadriadenému. V prípade príslušníkov, ktorí sú zaradení do zálohy, vykonáva nad nimi disciplinárne
oprávnenia nadriadený tohto služobného úradu. Poslednou výnimkou je situácia, kedy je príslušník
Zboru v službe počas dennej formy štúdia, ktorým získava základné policajné vzdelanie alebo
špecializované policajné vzdelanie. V takomto prípade o jeho disciplinárnych previneniach rozhoduje
riaditeľ Inštitútu vzdelávania Zboru.
Postup pri rozhodovaní o disciplinárnom previnení príslušníka Zboru
V prípade, že dôjde k porušeniu určitej povinnosti príslušníkom Zboru, nastáva situácia, kedy
dochádza k uplatňovaniu inštitútu disciplinárneho previnenia.
Samotný postup začína momentom podania návrhu účastníka konania alebo služobného
úradu.19 Z uvedeného vyplýva, že takéto podanie má písomnú podobu a musí spĺňať zákonné
náležitosti takéhoto podania, pričom musí byť doručené orgánu oprávnenému konať vo veci.
Za moment začatia sa považuje deň, kedy bolo uvedené podanie doručené orgánu, ktorý je
vo veci oprávnený konať. Špecifickým prípadom je stav, keď takéto konanie voči príslušníkovi Zboru
začne z podnetu ministra alebo nadriadeného. Vtedy sa za deň začatia konania považuje, keď sa voči
príslušníkovi vykoná prvý úkon.
Nemožno opomenúť skutočnosť, že aj v prípade takéhoto konania je nutné uplatniť niekoľko
základných zásad konania. V súlade s nimi je príslušný nadriadení povinný postupovať v súlade so
zákonmi, ako aj v súlade s ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými
dokumentmi Zboru. Oprávnený nadriadený je povinný postupovať v každom prípade svedomite
a zodpovedne, pričom je povinný vybaviť podanie riadne, včas a bez zbytočných prieťahov, pričom
musí klásť dôraz na riadne zistený stav veci.20
V prípade konania v prvom stupni voči disciplinárnemu previneniu príslušníka Zboru je
oprávneným nadriadeným minister, nadriadený a iné subjekty, ktoré sú ustanovené zákonom (viď.
časť 2.2). „Nadriadený v rozsahu určenom stupňom disciplinárnej právomoci udeľuje disciplinárne
odmeny, ukladá a zahladzuje disciplinárne opatrenia podriadeným príslušníkom zboru písomným
rozhodnutím vydaným v disciplinárnom rozkaze.“21
V praxi však môže nastať aj situácia nesprávneho podania, resp. urobenie podania na
nepríslušný orgán. Takýto orgán, ktorý dané podanie prijal je povinný bezodkladne postúpiť vec
príslušnému orgánu.
Po preskúmaní veci môžu nastať dve základné situácie – konanie sa zastaví alebo sa v danej
veci začne konať. Konanie sa zastaví v prípade, že „vzal účastník konania návrh na začatie konania
späť alebo ak dopadol dôvod konania začatého z podnetu oprávneného orgánu alebo smrťou
účastníka konania.“22 Druhým prípadom je začatie konania.
2.3.

2.3.1 Konanie vo veci disciplinárneho previnenia príslušníka Zboru
Konanie zo zásady prebieha vo forme ústneho pojednávania. Na takéto pojednávanie sú
prizvaní všetci, ktorých sa takéto konanie dotýka. Na konaní je možné uplatnenie návrhov
a pripomienok, pričom sa samotné konanie vedie ako neverejné. Ústne pojednávanie má niekoľko
fáz – ako prvé prebieha stručné otvorenie pojednávania, následne sa zisťuje prítomnost osôb na
ústnom pojednávaní, dostatočne sa zistí skutkový stav veci, počas ktorého sa vykonajú dôkazy,
následne sa pojednávanie uzatvorí a rozhodne sa vo veci a o pojednávaní sa vyhotoví zápisnica.
Predmetné rozhodnutie môže na základe zisteného skutkového stavu znieť „oslobudzujúco“ –
príslušníkovi Zboru sa nepreukáže porušenie povinnosti a neexistuje dôvod na uloženie
disciplinárneho opatrenia alebo naopak sa zistí porušenie povinnosti a dôjde k udeleniu
disciplinárneho opatrenia.
§ 233 ods. 1 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej
informačnej službe, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v
znení neskorších právnych predpisov
20 §3 ods. 1, 2, 3, 4 Rozkazu generálneho riaditeľa č. 36/2006
21 § 8 ods. 10 Rozkaz ministra spravodlivosti č. 20/2014
22 § 239a zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej
informačnej službe, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v
znení neskorších právnych predpisov
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„Rozhodnutie musí byť v súlade s právnymi predpismi, musí vychádzať zo skutočného stavu
veci a obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie o odvolaní. V písomnom vyhotovení rozhodnutia sa
tiež uvedie, kto rozhodnutie vydal, dátum vydania rozhodnutia a označenie policajta. Rozhodnutie
musí byť podpísané s uvedením hodnosti, mena, priezviska a funkcie toho, kto rozhodnutie vydal,
opatrené odtlačkom pečiatky so štátnym znakom a oznámené účastníkovi konania vyhlásením alebo
doručením.“23
Rozhodnutie okrem vyššie uvedeného obsahuje sa výrok rozhodnutia, jeho odôvodnenie a
poučenie o možnosti podania opravného prostriedku.
Rozhodnutie sa stáva právoplatným buď ihneď v prípade, že voči nemu nemožno podať
opravný prostriedok alebo v prípade márneho uplynutia lehoty na podanie opravného prostriedku,
odvolania. Vykonateľným sa rozhodnutie stáva v prípade nadobudnutia právoplatnosti, alebo ak
podanie odvolania nevyvolá voči nemu odkladný účinok. V prípade, že takéto rozhodnutie neobsahuje
poučenie o možnosti podania odvolania a dôjde k podaniu odvolania po zákonom stanovenej lehote,
pokladá sa aj takéto podanie za podanie vykonané riadne a včas. Podanie odvolania vo všeobecnosti
nemá odkladný účinok. Existujú však zákonom stanovené výnimky, a to v prípade, že nadriadený
orgán uloží disciplinárne opatrenie, povinnosť náhrady škody, rozhodnutie sa týka služobného
hodnotenia, ktorým bol príslušník hodnotený ako nespôsobilý na výkon funkcie alebo rozhodnutie
lekárskej komisie o určení zdravotnej klasifikácie.24
2.3.2 Odvolacie konanie vo veci disciplinárneho previnenia príslušníka Zboru
V prípade, že je v rozhodnutí možnosť podania opravného prostriedku, príslušník Zboru je
oprávnený voči nemu podať odvolanie. Táto lehota však plynie v dvoch základných rovinách.
V prípade, že sa jedná o podanie odvolania voči rozhodnutiu, táto lehota bude stanovená na 15 dní
odo dňa oznámenia rozhodnutia. V prípade, že sa však jedná o podanie odvolania voči rozhodnutiu
o uložení disciplinárneho opatrenia, táto lehota bude 8 dní odo dňa, kedy došlo k oznámeniu
rozhodnutia.
Odvolanie sa podáva v písomnej podobe, a to orgánu, ktorý vydal v danej veci rozhodnutie.
Rozhodnutie o odvolaní je možné vybaviť vo forme autoremedúry – rozhodne o ňom orgán,
ktorý vydal rozhodnutie v prvom stupni, a to v prípade, že odvolaniu vyhovie v plnom rozsahu alebo
ak tak neurobí, je povinný predložiť najneskôr do 30 dní od prijatia odvolania daný dokument spolu
so svojim stanoviskom voči nemu a celkovým spisovým materiálom odvolaciemu orgánu, aby
rozhodol vo veci. Späťvzatie takéhoto podania odvolania je pripustené do času, kým sa o ňom
nerozhodne, pričom ak je už raz vzaté späť, nie je prípustné jeho opätovné podanie. Taktiež platí, že
v prípade rozhodnutia druhostupňového orgánu nie je možné podanie riadneho opravného
prostriedku.
Za nadriadený orgán na konanie o odvolaní je príslušný najbližší nadriadený orgán tomu, ktorý
vydal rozhodnutie v prvom stupni. Je povinný rozhodnúť spravidla najneskôr do 60 dní odo dňa
podania odvolania. V prípade, že sa jedná o komplikovaný prípad, lehotu je možné predĺžiť, avšak
orgán, ktorý vo veci koná je povinný oznámiť takúto skutočnosť príslušníkovi Zboru, o ktorého veci sa
rozhoduje.
Druhostupňový orgán rozhodnutie prvostupňového orgánu preskúma v celom rozsahu. Ak je
to nutné, takéto rozhodnutie doplní, resp. odstráni jeho nedostatky a následne rozhodne vo veci. „Ak
sú na to dôvody, odvolací orgán rozhodnutie zmení alebo zruší, inak odvolanie zamietne
a rozhodnutie potvrdí.“25 V prípade, že druhostupňový orgán rozhodnutie zruší a vráti vec
prvostupňovému orgánu na nové prerokovanie a rozhodnutie vo veci, práve z dôvodu hospodárnosti
a rýchlosti konania, je takýto orgán viazaný rozhodnutím druhostupňového orgánu.
§ 241 ods. 1 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej
informačnej službe, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v
znení neskorších právnych predpisov
24 §242 ods. 6 písm. a) – d) zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru,
Slovenskej informačnej službe, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej
polície v znení neskorších právnych predpisov
25 § 243 ods. 4 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej
informačnej službe, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v
znení neskorších právnych predpisov
23
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2.3.3 Rozklad vo veci disciplinárneho previnenia príslušníka Zboru
V prípade rozkladu sa jedná o špecifický prostriedok opravy rozhodnutia. Jeho použitie je
striktne definované v zákone č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe, konkrétne v § 244. Tu sa uvádza, že
jeho použitie je možné za splnenia nasledovných podmienok:
- rozhodnutie, voči ktorému sa podáva opravný prostriedok je rozhodnutím ministra,
- nejde o rozhodnutie o odvolaní.
V prípade konania o rozklade platia ustanovenia o konaní o dovolaní podľa zákona č. 73/1998
Z. z. o štátnej službe. Samotné rozhodnutie o rozklade však vydáva minister, a to na základe návrhu
ním ustanovenej komisie. Voči takto rozhodnutej veci nie je prípustný riadny opravný prostriedok –
odvolanie.
2.3.4 Obnova konanie vo veci disciplinárneho previnenia príslušníka Zboru
Obnova konania patrí svojim charakterom medzi mimoriadne opravné prostriedky. K obnove
konania môže dôjsť len prípade, že dôjde k dodatočnému zisteniu nových skutočností, faktov
a dôkazov, ktoré však neboli v čase rozhodovania v 1. Stupni známe, resp. vyšli na javo až po
právoplatnosti takéhoto rozhodnutia. V takomto prípade je však nutné uviesť, že sa nemôže jednať
o akékoľvek skutočnosti, či dôkazy, ale iba o také, ktoré majú na dané rozhodnutie podstatný vplyv.
Ak vyjdú na javo takéto skutočnosti, je možné na základe návrhu preskúmanie právoplatného
rozhodnutia. Takéto rozhodnutie môže mať za následok zmenu, či zrušenie pôvodného rozhodnutia.
V takomto prípade sú veľmi podstatné lehoty na podanie návrhu, a to subjektívna, ktorá
predstavuje dobu troch mesiacov od času, kedy sa oprávnená osoba o vzniku alebo existencii dôvodu
na obnovu konania dozvedela, a potom objektívna, ktorá predstavuje obdobie troch rokov odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia vo veci.
2.3.5 Preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania vo veci disciplinárneho
previnenia príslušníka Zboru
Špecifickým inštitútom v problematike opravných prostriedkov je v tomto prípade práve
preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania. Takéto preskúmanie je možné, „ak sa
dodatočne zistí, že právoplatné rozhodnutie je v rozpore s právnymi predpismi a ostatnými predpismi,
môže ho minister zmeniť alebo zrušiť.“26 Postup ministra je nasledovný – ak existuje právny dôvod,
minister vydané rozhodnutie zruší a samotnú vec vráti buď oprávnenému orgánu alebo odvolaciemu
orgánu, o ktorých rozhodnutie sa jedná. Následné rozhodnutie orgánu je viazané na názor ministra,
ktorým sú viazané. Takýto postup sa uprednostňuje v danom prípade práve z dôvodu rýchlosti
a hospodárnosti konania. Voči takto rozhodnutej veci možno podať opravný prostriedok – rozklad.
Základom rozhodnutia je však vždy stav, ktorý existoval v čase vydania rozhodnutia, a nie
stav, ktorý je ovplyvnený skutkovými okolnosťami, ktoré vznikli dodatočne. Preskúmanie rozhodnutia
mimo odvolacieho konania je možné len po dobu piatich rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
dotknutého rozhodnutia.
ZÁVER
Postup príslušných orgánov pri rozhodovaní o deliktuálnych previneniach príslušníka Zboru
väzenskej a justičnej stráže je pomerne široká a komplikovaná problematika odvíjajúca sa svojou
povahou od osobitných právnych predpisov a interných dokumentov. Osobitný zreteľ však treba brať
práve na interné dokumenty, ktoré upravujú špecifikáciu takéhoto procesu vrátane príslušnosti
a oprávnenosti konať. Jedná sa o Zbor, ktorý možno jeho povahou zaradiť v systéme orgánov verejnej
správy jednak do správy justície, ako aj do správy polície. Radenie tohto Zboru do správy justície je
práve z dôvodu, že sa jedná o Zbor, ktorý vykonáva svoju činnosť na úseku väzenstva a na úseku
justície. Jeho zaradenie do správy Polície možno vyvodzovať na základe právnej úpravy, napr. v
nadväznosti na zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe, kde docháda k zjednoteniu právnej úpravy
jednotlivých zborov. Z uvedeného dôvodu je jeho existencia, či činnosť postavená mimo zákona č.
71/1967 Zb. Správneho poriadku. Je však nutné dodať, že aj napriek skutočnosti, že sa samotné
3.

§246 ods. 1 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej
informačnej službe, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v
znení neskorších právnych predpisov
26
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konanie a rozhodovanie riadi osobitnými predpismi a internými dokumentmi, kde samotný
rozhodovací proces bude prebiehať na jednotlivých stupňoch v súlade s Rozkazom ministra
spravodlivosti č. 20/2014, je táto hranica v jednom bode posunutá, a to v rozsahu výkonu rozhodnutia,
kde sa práve v danom procese bude uplatňovať všeobecný predpis o správnom konaní. Pri
rozhodovacích procesoch o deliktuálnych previneniach príslušníka Zboru sa tak jedná o aplikáciu
osobitnej právnej úpravy a intených dokumentov (rozhodovací proces do vydania právoplatného a
vykonateľného rozhodnutia), ako aj o aplikáciu všeobecného právneho predpisu o správnom konaní
(výkon právoplatného rozhodnutia).
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VYUŽITIE SPRÁVNEHO PORIADKU PRI REVÍZNYCH
POSTUPOCH V ZELENOM VEREJNOM OBSTRÁVANÍ
Miriam Slobodníková
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Správny poriadok upravuje aj oblasť revíznych postupov (t.j. pri konaní o preskúmaní
úkonov kontrolovaného, pri odvolaní, pri preskúmaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania a pri
správnych deliktoch) v rámci verejného obstarávania, ako aj zeleného verejného obstarávania. Zelené
verejné obstarávanie využíva uplatňovanie tzv. zelených charakteristík - požiadaviek na ochranu
životného prostredia, ktoré sú nastavené Európskou úniou a implementované v rámci Slovenskej
republiky. Revízne postupy v oblasti verejného obstarávania resp. zeleného verejného obstarávania
umožňujú nápravu v prípade, ak sa uchádzač, záujemca, účastník, alebo dotknutá osoba domnieva,
že verejný obstarávateľ/obstarávateľ, alebo osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní
nepostupovala v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Cieľom príspevku je priblížiť legislatívu
v predmetnej oblasti s poukázaním na využitie v aplikačnej praxi.
Kľúčové slová: Správny poriadok, zelené verejné obstarávanie, revízne postupy, aplikačná prax
Abstract: The Administrative Code regulates the area of review procedures (ie in procedures for
reviewing acts controlled, on appeal, when reviewing a decision outside the appellate proceedings
and the administrative offenses) in public procurement and green public procurement (GPP). Green
public procurement using the application called Green characteristics - requirements for
environmental protection that are set by the EU and implemented in the Slovak Republic. Review
procedures in area of public procurement respectively GPP allowing legal redress in case the
applicant, candidate, participant or person concerned considers that the contracting authority / entity
or person pursuant to § 8 of the Act on Public Procurement has not acted in accordance with the law
on public procurement. The aim of this contribution is to focus on the legislation in this field, with
reference to use in application practice.
Key words: The Administrative Code, The Green Public Procurement, review procedures, application
practice
1
ÚVOD
V roku 2016 bol zákonom č. 125/2016 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného
sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene
a doplnení niektorých zákonov novelizovaný zákon č. 71/1967 Zb. zákon o správnom konaní (ďalej
len Správny poriadok). Predmetom úpravy Správneho poriadku je konanie, v ktorom v oblasti verejnej
správy správne orgány rozhodujú o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach
fyzických osôb a právnických osôb, ak osobitný zákon neustanovuje inak. 1
V rámci verejného obstarávania, resp. zeleného verejného obstarávania, ktoré je upravené zákonom
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonom v zmysle
neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) sa uplatňuje využitie správneho
poriadku o. i. v rámci revíznych postupov pri dohľade nad verejným obstarávaním a to pri konaní
o preskúmaní úkonov kontrolovaného, pri odvolaní, pri preskúmaní rozhodnutia mimo odvolacieho
konania a pri správnych deliktoch. Vo vyššie uvedených revíznych postupoch sa nepoužije
ustanovenie § 14, § 18, § 19, §23, § 28 až § 30, § 32 ods.1, § 36, § 49, § 50, § 60 a § 71 až § 80
Správneho poriadku.
V rámci Európskej únie problematiku revíznych postupov upravujú 2 smernice a to: smernica
Rady 92/13/EHS z 21 decembra 1989 o koordinácií zákonov, nariadení a administratívnych
1

§1 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. zákon o správnom konaní
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ustanovení vzťahujúcich sa na používanie overovacieho konania pri udeľovaní verejných objednávok
na tovary a verejné práce (Smernica o verejných opravných prostriedkoch) a smernica Rady
92/13/EHS z 25. februára 1992, ktorou sa koordinujú zákony, nariadenia a administratívne
ustanovenia vzťahujúce sa na aplikáciu pravidiel Spoločenstva na postupy verejného obstarávania
subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a telekomunikácie
(Smernica o opravných prostriedkoch verejnoprospešných podnikov).
PRÁVNA ÚPRAVA REVÍZNYCH POSTUPOV
Revízne postupy, ktoré sú upravené v § 163 zákona o verejnom obstarávaní umožňujú
nápravu v prípade, ak sa uchádzač, záujemca, účastník, alebo dotknutá osoba domnieva, že verejný
obstarávateľ/obstarávateľ alebo osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní nepostupovala
v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Možnosť uplatniť revízne postupy pred podpisom
zmluvy majú aj orgány štátnej správy v prípade ak boli kontrolovanému poskytnuté finančné
prostriedky na predmetnú zákazku z Európskej únie v zmysle § 169 ods. 3 písm. c) zákona
o verejnom obstarávaní. Revíznym postupom v zmysle § 163 zákona o verejnom obstarávaní je:
žiadosť o nápravu podaná verejnému obstarávateľovi alebo osobe podľa § 8 zákona
o verejnom obstarávaní pred uzavretím zmluvy, koncesnej zmluvy, rámcovej dohody alebo
v súťaži návrhov,
dohľad nad verejným obstarávaním
Pričom dohľad nad verejným obstarávaním vykonáva Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len
ÚVO), ktorý vydáva oznámenia o súlade alebo nesúlade predložených dokumentov so zákonom
o verejnom podľa § 168 zákona o verejnom obstarávaní, vydáva rozhodnutia v rámci revíznych
postupov, ukladá pokuty za správne delikty podľa § 182 zákona o verejnom obstarávaní a vykonáva
iné činnosti podľa hlavy IV zákona o verejnom obstarávaní.
Konania o preskúmaní úkonov kontrolovaného pred uzatvorením zmluvy, koncesnej
zmluvy alebo rámcovej dohody, pred ukončením súťaže návrhov, pred zadaním zákazky na základe
rámcovej dohody alebo pred ukončením postupu inovatívneho partnerstva sa začína: z vlastného
podnetu ÚVO, na základe podnet kontrolovaného na výkon kontroly ním zadávanej zákazky alebo
koncesie (v prípade ak sa jedná o nadlimitnú zákazku alebo koncesiu financovanú čo aj z časti
z prostriedkov Európskej únie), na základe podnetu úradu vlády, alebo na základe námietok.2
Konanie o preskúmaní úkonov kontrolovaného po uzatvorení zmluvy, koncesnej zmluvy
alebo rámcovej dohody alebo po ukončení súťaže návrhov, po zadaní zákazky na základe rámcovej
dohody, po ukončení postupu inovatívneho partnerstva sa začína alebo po zrušení postupu
zadávania zákazky alebo koncesie, po zrušení postupu zadávania časti zákazky alebo časti koncesie
a po zrušení súťaže návrhov: z vlastného podnetu ÚVO, na základe podnetu osoby, ktorá nebola
oprávnená podať námietky alebo na základe podnetu orgánu štátnej správy,
ktorý osvedčí právny záujem v danej veci, ak boli kontrolovanému poskytnuté finančné prostriedky na
dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác, alebo poskytnutie služby z Európskej únie.2
Námietky - právna úprava námietok sa nachádza v ustanovení § 170 zákona o verejnom
obstarávaní, námietky je oprávnený podať: uchádzač, záujemca, účastník, osoba ktorej práva alebo
právom chránené záujmy boli alebo mohli byt dotknuté postupom kontrolovaného alebo orgán štátnej
správy, ktorý osvedčí právny záujem v danej veci ak boli kontrolovanému poskytnuté finančné
prostriedky na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb z Európskej
únie. Podaniu námietky musí predchádzať doručenie žiadosti o nápravu kontrolovanému, okrem
špecifických prípadov.3 Námietky je možné podať proti:
oznámeniu o zámere uzavrieť zmluvu alebo koncesnú zmluvu, proti podmienkam uvedeným
v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v oznámení použitom ako výzva na súťaž, v
oznámení o koncesii, v oznámení o vyhlásení súťaže návrhov a vo výzve na predkladanie
ponúk pri podlimitnej zákazke,
podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch, v koncesnej dokumentácii, v súťažných
podmienkach alebo v iných dokumentoch poskytnutých kontrolovaným v lehote na
predkladanie ponúk alebo návrhov,
2

2
3

§ 169 zákona o verejnom obstarávaní
Prípady uvedené v § 170 ods. 3 písm. c) až g) a na podanie námietok orgánom štátnej správy
podľa ods. 1 písm. e).
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výberu záujemcov v užšej súťaži, v rokovacom konaní so zverejnením, v súťažnom dialógu, v
inovatívnom partnerstve, pri zadávaní koncesie a v súťaži návrhov,
vylúčeniu,
nezaradeniu do dynamického nákupného systému alebo kvalifikačného systému,
vyhodnoteniu ponúk alebo návrhov,
úkonu kontrolovaného inému ako uvedenému v písmenách a) až f).
Námietky sa podávajú v listinnej podobe alebo elektronickej podobe podľa osobitného
predpisu4 a musia byť doručené úradu a kontrolovanému najneskôr do 10 dní odo dňa prípadov
uvedených v § 170 ods. 4 písm. a) až g) zákona o verejnom obstarávaní.
Námietky nie je možné podať voči podlimitným zákazkám pri ktorých verejný obstarávateľ
alebo osoba podľa § 8 postupovala podľa § 109 až § 111, pri postupe podľa § 117 a pri podlimitných
koncesiách.
-

PREHĽAD REVÍZNYCH POSTUPOV
Revízne postupy predstavujú integrálnu a veľmi dôležitú súčasť predpisov verejného
obstarávania tak na európskej ako aj na vnútroštátnej úrovni. Ustanovenia upravujúce revízne
postupy pri rekodifikácií verejného obstarávania prešli významnými zmenami, absentuje v nich však
osobitná úprava práva na náhradu škody zo strany hospodárskych subjektov za nezákonný postup
(verejného) obstarávateľa, ktorý požaduje čl. 2 ods. 1 písm. c) smernice 89/665/EHS, ako aj článok 2
ods. 1 písm. d) smernice 92/13/EHS.4
A.Žiadosť o nápravu sa podáva elektronicky alebo v listinnej podobe, Verejný obstarávateľ
využíva autoremedúru
B.Konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného
- námietky sa môžu predkladať aj elektronicky
- námietky aj kontrola sa vykonávajú súčastne
- námietka nemá odkladný účinnok
- povinná kontrola na ÚVO na nadlimitné zákazky spolufinancované z EÚ pred podpisom
zmluvy
- dokladom o námietkach už nie je úhrada kaucie
- Kaucie – zníženie výšky § 172 ods. 2,3
Odvolanie
- Na Radu ÚVO má odkladný účinok aj pri podlimitných zákazkách
- Zníženie kaucie - § 177 ods. 8
Správne delikty
- nový inštitút správneho súdnictva
- zníženie pokút
- § 166 F) 1000 Eur za každých začatých 15 pracovných dní omeškania so splnením
povinnosti podľa § 166 ods. 1 písm. a), b) alebo c) najviac však do 12000 Eur, ak nedošlo
k uzatvoreniu zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody a úradu boli doručené
námietky.
- Sporový správny poriadok § 182 umožňuje zrýchlené konanie správnych deliktov.
3

ZELENÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zelené verejné obstarávanie je dôležitým nástrojom na dosiahnutie cieľov environmentálnej
politiky, týkajúcich sa zmeny klímy, využívania zdrojov a udržateľnej spotreby a výroby, najmä
vzhľadom na význam výdavkov verejného sektora, na tovary a služby v Európe. Zelené verejné
obstarávanie je v oznámení Európskej komisie s názvom Verejné obstarávanie pre lepšie životné
prostredie5 vymedzené ako: „ proces, pomocou ktorého sa verejné orgány snažia získať tovary, služby
4

4TKÁČ,J.,GRIGA,M:

Zákon o verejnom obstarávaní- Veľký komentár, Bratislava: Wolters Kluwer
2016, str. 1259, ISBN 978-80-8168-454-8.

5

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu a sociálnemu výboru a Výboru
regiónov KOM(2008)400 Verejné obstarávanie pre lepšie životné prostredie
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a práce so zníženým environmentálnym vplyvom v celom životnom cykle v porovnaní s tovarmi,
službami a prácami s rovnakou primárnou funkciou, ktoré by získali inak.“
Objem verejného obstarávania v EÚ, t. j. obstarávanie tovarov, služieb a verejných prác
samosprávami a verejnými inštitúciami sa odhaduje na približne 19% celkového hrubého domáceho
produktu Európskej Únie, čo predstavuje cca 2 bilióny euro. Jeho význam sa v rôznych členských
krajinách Únie značne odlišuje a pohybuje sa od 11% až po 20% hrubého domáceho produktu
jednotlivých členských krajín.6 V TED (Tenders Electronic Dayly – oznámenia o vyhlásených
verejných obstarávaniach v rámci EÚ) sú publikované zákazky v hodnote 300 miliárd EUR ročne +
podlimitné zákazky v každom členskom štáte. Medzi dominantné oblasti VO patrí infraštruktúra,
odpadové hospodárstvo, energie... Strategický význam vo verejnom obstarávaní má podpora
zodpovedných (environmentálnych a sociálnych politík).
V prípade, ak sa už pri
obstarávaní pre výber tovarov a služieb, zohľadní aspekt ochrany životného prostredia, dá sa
tak významným spôsobom prispieť k trvalo udržateľnému rozvoju spoločnosti. Dopyt po
ekologicky efektívnych produktoch motivuje dodávateľov k širšej ponuke tovarov a služieb, ktoré
spĺňajú moderné požiadavky na kvalitu a ochranu životného prostredia. Pre firmy a pre orgány
verejnej správy sa inovatívne environmentálne obstarávanie môže stať prostriedkom na dosiahnutie
vysokého stupňa pokroku.
4.1
Legislatívna úprava zeleného verejného obstarávania v EÚ:
1.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ o udeľovaní koncesií7
2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ o verejnom obstarávaní a o zrušení
smernice 2004/18/ES8
3.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ o obstarávaní
vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky,
dopravy a poštových služieb a o zrušení smernice 2004/17/ES9
Uvedené smernice zdôrazňujú dôležitosť strategického plnenia zákaziek, ktoré zahŕňajú
environmentálne, sociálne a inovatívne aspekty a podporu malých a stredných podnikov v oblasti
verejného obstarávania. Environmentálny aspekt predstavuje ekologické verejné obstarávanie, čo je
horizontálny nástroj podporovaný v slovenskom republike od roku 2001.
PRÍPAD Z APLIKAČNEJ PRAXE
V konaní o námietkach proti podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch vo verejnej
súťaži na predmet zákazky „Tlač materiálov pre projekty SAŽP“ 10 vyhlásenej verejným
obstarávateľom Slovenská agentúra životného prostredia. Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len
ÚVO) prostredníctvom komisie pre rozhodovanie v konaní o námietkach (ďalej len komisia) vydal
rozhodnutie č. 1057-187-7000/2010. Navrhovateľ podal námietky v listinnej podobe proti
podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch predmetnej verejnej súťaže a žiadal ÚVO aby
nariadil kontrolovanému zrušiť predmetnú súťaž.
V opise rozhodujúcich skutočností navrhovateľ namieta znenie bodu 13.2 časti A1 „Pokyny pre
uchádzačov“ súťažných podkladov, podľa ktorého doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky musia
byť predložené ako originály alebo úradne overené kópie týchto dokumentov nie staršie ako 3
mesiace ku dňu predkladania ponuky, pričom rovnaká požiadavka je uvedená aj na konci časti A.2
„Podmienky účasti uchádzačov“ súťažných podkladov. Navrhovateľ považuje uvedenú požiadavku za
rozpornú s § 26 ods. 2 písm. e) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene niektorých
predpisov v znení neskorších predpisov v prípade dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať
stavebné práce alebo poskytovať službu. Výkazy ziskov a strát, výkazy o príjmoch a výdavkoch alebo
doklady týkajúce sa zabezpečenia kvality alebo environmentálneho riadenia.
Navrhovateľ deklaroval, že uvedenú skutočnosť, ako aj spôsob predkladania ponuky na časti
predmetu zákazky vybavil kontrolovaný v oznámení o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu, avšak
5

http://gpp-proca.eu/sk/zelene-verejne-obstaravanie/, zo dňa 13.4.2017
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0023, zo dňa 13.4.2017
8 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/sk/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0024, zo dňa 13.4.2017
9 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=celex:32014L0025, zo dňa 13.4.2017
10 ÚVO: Vestník verejného obstarávania č. 134/2010 zo dňa 15.07. 2010, značka 04650 – MSS
podľa navrhovateľa môžu byť platné aj keď sú z roku 2007.
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podľa navrhovateľa neodstránil pochybenie v plnej miere, pretože doplnil iba samotné súťažné
podklady bez zabezpečenia vykonania rovnakej úpravy aj v oznámení o vyhlásení verejného
obstarávania. Navrhovateľ ďalej namietal vyžadovanie úradne osvedčenej kópie platného FSC
certifikátu spracovateľského reťazca pokrývajúceho výrobu tlačovín alebo jeho ekvivalentu, ktorý je
požadovaný len pre prvú časť predmetu zákazky v časti A.2 „Podmienky účasti uchádzačov“ bod 2
súťažných podkladov. Navrhovateľ považoval preukazovanie technickej alebo odbornej spôsobilosti
uvedenou podmienkou za rozpor s § 28 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom od
1.1.2010 a zároveň ju považoval pre svoju povahu za diskriminačnú. Navrhovateľ mal za to, že pri
verejnom obstarávaní začatom alebo vyhlásenom po 01.01.2010 možno určiť podmienky účasti na
preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti jedným alebo niekoľkými z dokladov uvedených
v § 28 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. K uvedenému navrhovateľ uviedol, že kontrolovaný sa
s vyššie uvedenou argumentáciou v oznámení o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu vôbec
nevysporiadal, pretože iba poukazuje na určenie podmienok účasti podľa § 32 zákona o verejnom
obstarávaní, na počet držiteľov FSC certifikátu, alebo jeho ekvivalentu a odôvodňuje potrebu jeho
vyžadovania, čo však podľa navrhovateľa nemá oporu v § 28 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
Navrhovateľ žiadal, aby úrad nariadil kontrolovanému zrušiť predmetnú verejnú súťaž. K
namietanej nezákonnosti podmienky účasti na predloženie FSC certifikátu kontrolovaný uviedol, že
uvedená podmienka účasti platí len pre prvú časť predmetu zákazky, pričom podľa § 32 ods. 6 zákona
o verejnom obstarávaní rozsah požiadaviek, ktoré verejný obstarávateľ určí na preukázanie technickej
alebo odbornej spôsobilosti musí byť primeraný a musí súvisieť s predmetom zákazky. Kontrolovaný
mal za to, že účelom určenia požiadaviek na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti je
overiť si uchádzača alebo záujemcu z hľadiska jeho technických kapacít a odbornosti, čím sa uistí, že
plnenie zmluvy v požadovanom rozsahu a kvalite bude zabezpečované spôsobilým zmluvným
partnerom. V tejto súvislosti kontrolovaný uviedol, že rozsah požiadaviek a doklady na ich
preukázanie určil proporčne k povahe, zložitosti a rozsahu predmetu zákazky, t. z., že požiadavky na
ich preukázanie vymedzil len na tie, ktoré bezprostredne súvisia s predmetom zákazky, čo
neznamená len priamu vecnú súvislosť s predmetom zákazky, ale i adekvátnosť rozsahu požiadaviek.
K nediskriminácii FSC certifikátu spracovateľského reťazca pokrývajúceho výrobu tlačovín
kontrolovaný uviedol, že v Slovenskej republike existuje niekoľko držiteľov tohto certifikátu a zároveň
v krajinách Európskej únie ho vlastnia spoločnosti, prípadne jeho ekvivalent, ktoré sú schopné plniť
predmet zákazky. Podľa kontrolovaného uchádzači ním preukazujú splnenie určitých noriem
environmentálneho riadenia podľa § 30 zákona o verejnom obstarávaní. K predmetnej podmienke
účasti kontrolovaný uviedol, že príjme aj certifikáty vydané inštitúciou so sídlom v inom
členskom štáte EU, ako aj iné dôkazy predložené uchádzačom, ktoré sú rovnocenné s
opatreniami FSC certifikácie podľa požiadaviek na vydanie tohto certifikátu (napr. predloženie
dokladu o prebiehajúcom procese certifikácie – potvrdenie certifikačnej spoločnosti a opísanie
vlastného systému, ktorý spĺňa požiadavky na vydanie tohto certifikátu).
Predmetnú požiadavku kontrolovaný odôvodňoval tým, že iba držiteľ takéhoto alebo
rovnocenného certifikátu dokáže zabezpečiť, že tlačoviny, ktoré budú použité pri realizácii zákazky,
budú vyrobené ako FSC certifikované, označené FSC značkou – FSC mix s minimálnym podielom
zložky 70 % alebo ekvivalentné, a teda budú označené príslušným logom s označením výrobcu.
Uvedená požiadavka podľa kontrolovaného vychádzala z jeho činnosti ako organizácie zriadenej s
celoslovenskou pôsobnosťou zameranou na starostlivosť o životné prostredie a tvorbu krajiny v súlade
so zásadami trvalo udržateľného rozvoja.
K namietanej skutočnosti, ohľadom požiadavky na predloženie FSC certifikátu
spracovateľského reťazca pokrývajúceho výrobu tlačovín, komisia úradu uviedla:
Podľa § 28 ods. 1 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní technickú alebo odbornú spôsobilosť
možno preukázať podľa druhu, množstva, dôležitosti alebo využitia dodávky tovaru, stavebných prác
alebo služieb jedným alebo niekoľkými z týchto dokladov: uvedením opatrení environmentálneho
manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy, ktorej predmetom je
uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, ak je to vhodné.
Podľa § 30 „Environmentálne manažérstvo“ zákona o verejnom obstarávaní ak verejný
obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžaduje predloženie certifikátu kvality vydaného nezávislou
inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie určitých noriem environmentálneho riadenia uchádzačom
alebo záujemcom, môže využiť schému Európskeho spoločenstva pre environmentálne manažérstvo
a audit alebo normy environmentálneho manažérstva vyplývajúce z príslušných európskych noriem
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alebo medzinárodných noriem certifikovaných orgánov. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uzná ako
rovnocenné certifikáty vydané orgánmi z členských štátov. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ musí
prijať aj iné dôkazy predložené uchádzačom alebo záujemcom, ktoré sú rovnocenné opatreniam
environmentálneho riadenia podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu.
Podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní podmienky účasti, ktorú verejný
obstarávateľ a obstarávateľ určí na preukázanie finančného a ekonomického postavenia a technickej
spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musia byť primerané a musia súvisieť s predmetom zákazky.
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže vyžadovať od uchádzačov alebo od záujemcov minimálnu
úroveň finančného a ekonomického postavenia alebo technickej spôsobilosti.
Verejný obstarávateľ na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa technickej spôsobilosti
alebo odbornej spôsobilosti požadoval v bode III.2.3 oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania
a v bode 4.3 časti A.2 „Podmienky účasti uchádzačov“ súťažných podkladov, cit.: „úradne overenú
kópiu platného FSC certifikátu spracovateľského reťazca pokrývajúceho výrobu tlačovín. Verejný
obstarávateľ prijme aj certifikáty vydané inštitúciou so sídlom v inom členskom štáte. Verejný
obstarávateľ príjme aj iné dôkazy predložené uchádzačom, ktoré sú rovnocenné s opatreniami FSC
certifikácie podľa požiadaviek na vydanie tohto certifikátu (napr. predloženie dokladu o prebiehajúcom
procese certifikácie - potvrdenie certifikačnej spoločnosti a opísanie vlastného systému, ktorý spĺňa
požiadavky na vydanie tohto certifikátu). Táto osobitná podmienka platí len pre splnenie podmienok
účasti pre 1. časť predmetu zákazky“.V časti B.1 „Opis predmetu zákazky“ súťažných podkladov pre
prvú časť predmetuzákazky v bode 2 kontrolovaný uviedol, cit.: „Všetky tlačoviny, ktoré budú
použitépri realizácii zákazky, musia byť vyrobené ako FSC certifikované, označené FSC značkou –
FCS mix s minimálnym podielom FSC zložky 70 % alebo ekvivalentné“. Podľa § 34 ods. 5 zákona o
verejnom obstarávaní ak verejný obstarávateľ a obstarávateľ určí environmentálne charakteristiky
pomocou výkonnostných alebo funkčných požiadaviek podľa odseku 2 písm. b), môže použiť
podrobné technické požiadavky, ktoré odkazujú na technické špecifikácie alebo ich časť tak, ako sú
definované v európskej, viacnárodnej alebo národnej environmentálnej značke alebo v inej
environmentálnej značke, za predpokladu, že:
a) tieto technické špecifikácie sú vhodné na definovanie charakteristík tovaru alebo služieb,
ktoré sú predmetom zákazky,
b) požiadavky na označenie sú vypracované na základe vedeckých informácií,
c) environmentálne značky sú prijaté v rámci postupu, na ktorom sa môžu zúčastniť všetky
zainteresované strany, ako sú štátne orgány, spotrebitelia, výrobcovia, distribútori a environmentálne
organizácie,
d) sú všeobecne dostupné.
Podľa odseku 6 tohto ustanovenia verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže uviesť v
súťažných podkladoch, že výrobky a služby označené environmentálnou značkou sa považujú za
výrobky a služby spĺňajúce technické požiadavky určené v súťažných podkladoch. Verejný
obstarávateľ a obstarávateľ musí akceptovať aj iný vhodný dôkaz, ako je napríklad technickú
dokumentácia výrobcu alebo skúšobný protokol vydaný orgánom podľa odseku 4. Verejný
obstarávateľ a obstarávateľ musí akceptovať certifikáty vydané takouto inštitúciou so sídlom v inom
členskom štáte. Komisia úradu na základe uvedeného uviedla, že kontrolovaný môže určiť predmet
zákazky tak, aby zohľadnil pri verejnom obstarávaní ochranu životného prostredia, samozrejme tak,
aby sa tým nenarúšal trh, t. j. neobmedzoval alebo nesťažoval prístup k nemu.
Kontrolovaný teda môže určiť v opise predmetu zákazky environmentálne charakteristiky pomocou
výkonnostných alebo funkčných požiadaviek podľa § 34 ods. 2 písm. b) zákona o verejnom
obstarávaní, pričom môže použiť technické požiadavky, ktoré odkazujú na technicé. špecifikácie
alebo ich časť tak, ako sú definované v európskej, viacnárodnej alebo národnej environmentálnej
značke alebo v inej environmentálnej značke, za predpokladu splnenia vyššie uvedených podmienok,
alebo môže v súťažných podkladoch uviesť, že za výrobky, alebo služby spĺňajúce technické
požiadavky určené v súťažných podkladoch sa budú považovať tie, ktoré sú označené
environmentálnou značkou. Pričom verejný obstarávateľ/obstarávateľ nikdy nesmie požadovať
konkrétnu schému environmentálneho označovania, ale musí pripustiť a uznať aj iný vhodný dôkaz.
Komisia úradu na základe uvedeného konštatovala, že kontrolovaný v opise predmetu zákazky
v časti B.1 súťažných podkladov pre prvú časť predmetu zákazky umožnil predmetne preukazať aj
iným vhodným, ekvivalentným dôkazom, ktorým môže byť v zmysle vyššie uvedeného tak iná schéma
environmentálneho označovania alebo iný vhodný dôkaz tak, ako je vyššie citované v § 34 ods. 6
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zákona o verejnom obstarávania. Komisia úradu uviedla, že na preukázanie splnenia uvedených
požiadaviek je kontrolovaný oprávnený vyžadovať predloženie príslušných dokladov v rámci
podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti, konkretne určitých opatrení
environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač má zavedené, a ktoré použije pri plnení zmluvy.
K stanovenej podmienke účasti v bode III.2.3 oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania
a v bode 4.3 časti A.2 „Podmienky účasti uchádzačov“ súťažných podkladov, komisia úradu uvádza,
že požiadavku na predloženie príslušného certifikátu podľa certifikačnej schémy spotrebiteľského
reťazca vydaného nezávislým certifikačným orgánom alebo jeho ekvivalent, považuje za súladnú s §
28 ods. 1 písm. h) vo väzbe na § 30 zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko predstavuje určité
opatrenia environmentálneho manažérstva, ktorých vyžadovanie v predmetnom prípade je vhodné
tak, ako to vyplýva z nižšie uvedených odborných stanovísk.
Z vyžiadaných odborných stanovísk je zrejmé, že predmetná podmienka účasti zohľadňuje
požiadavku na environmentálne značky, ktoré umožňujú poskytovanie informácií o environmentálnej
dôveryhodnosti požadovanej služby normalizovaným spôsobom s cieľom pomôcť spotrebiteľom pri
výbere environmentálne výhodnejších služieb. Kritériá environmentálneho správania nie sú založené
na jedinom parametri, ale na štúdiách, ktoré analyzujú vplyv výrobku alebo služby na životné
prostredie počas celého životného cyklu, teda na tzv. metóde „od kolísky až do hrobu“ vychádzajúcej
z overených vedeckých informácií. Komisia úradu k uvedenému na základe predložených odborných
stanovísk ďalej uvádza, že podmienky pre získanie certifikátu spracovateľského/spotrebiteľského
reťazca (C-o-C) definujú normatívne dokumenty (štandardy) jednotlivých lesných certifikačných
schém. Predmetom certifikácie je posúdenie súladu požiadaviek štandardov C-o-C s postupmi
zavedenými certifikovanými spoločnosťami. Základnou požiadavkou štandardov je sledovanie
pôvodu drevnej suroviny prostredníctvom zabezpečenia prenosu informácií o pôvode nakúpeného
dreva (vstupov na báze dreva), ktoré pochádza z trvalo udržateľných zdrojov (certifikované drevo),
do výsledných výrobkov, resp. produkcie (výstupov).
Ďalšími požiadavkami na certifikovanú spoločnosť sú napr. požiadavky na sledovanie
legálnostiostatnej drevnej suroviny, ktorú spoločnosť nakupuje ako necertifikovanú. Dodatočné
požiadavky definujú štandardy pre systém riadenia C-o-C v spoločnosti. Certifikát C-o-C teda
garantuje, že certifikovaná spoločnosť ponúka produkt, ktorý pochádza z trvalo udržateľných lesov a
zároveň má zavedené vnútorné postupy, aby celý proces sledovania pôvodu zabezpečila. Značka na
výslednom produkte (logo certifikačnej schémy) na jednej strane slúži ako komunikačný nástroj
(oznamuje spotrebiteľom, že produkt pochádza z trvalo udržateľných zdrojov) a jednak znamená, že
spoločnosť splnila požiadavky na použitie loga na konkrétnom výrobku (napr. pri FSC priamo
špecifikuje „typ“ napr. FSC mix, pri PEFC odráža požiadavku certifikačného štandardu na min. 70%tný podiel PEFC certifikovaného dreva vo výrobku, pričom jeho použitie je dobrovoľné). Požiadavky
na certifikáciu C-o-C nie sú definované pre jednotlivé druhy výrob, ako napr. výroba tlačovín, ale
definujú požiadavky na postupy, ktoré si musí certifikovaná spoločnosť zaviesť, ak chce získať a
používať certifikát C-o-C. Samotná implementácia požiadaviek štandardov a jej rozsah preto závisí
od charakteru samotnej výrobnej, resp. obchodnej prevádzky. Na svete existuje približne 50
certifikačných schém s cieľom potvrdiť trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov. Zisťovanie
porovnateľnosti schém však vychádza z dobrovoľných iniciatív napr. mimovládnych organizácií, ale
hlavne vlád krajín, ktoré definujú kritéria na nákup dreva z trvalo udržateľných zdrojov pre verejné
účely. Vo všeobecnosti z pohľadu filozofie a zamerania jednotlivých schém by sme žiadne výrazné
rozdiely nenašli. Všetky schémy vo svojej podstate sledujú pôvod suroviny. Predmetným certifikátom
spoločnosť deklaruje informáciu o toku suroviny. Vzhľadom na predmet zákazky týkajúci sa tlače
edukačných a informačných materiálov pre projekt „Zlepšenie environmentálneho povedomia v
oblasti ochrany prírody a krajiny“ mala komisia úradu za to, že uvedená podmienka účasti je vhodná
a primeraná podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní pre výber služby a súčasne berie ohľad
na životné prostredie, teda sa jedná o environmentálne vhodné („zelené“) verejné obstarávanie, ktoré
zahŕňa nákup služieb „výroba tlačovín“ pochádzajúcich z dreva spracovaného environmentálne
udržateľným spôsobom. Uvedená podmienka účasti je zároveň stanovená v súlade s § 28 ods. 1
p.sm. h) vo väzbe na § 30 zákona o verejnom obstarávaní. Komisia úradu na základe uvedeného
konštatovala, že námietky navrhovateľa sú v tomto bode neopodstatnené. Komisia úradu má za to,
že kontrolovaný neporušil zákon o verejnom obstarávaní úpravou súťažných podkladov na základe
doplnenia súťažných podkladov a oznámenia o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu a
vyžadovaním platného FSC certifikátu spracovateľského reťazca pokrývajúceho výrobu tlačovín
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alebo ekvivalentného dokladu. Kontrolovaný zároveň umožnil predložiť aj iný certifikát vydaný
inštitúciou so sídlom v inom členskom štáte, nakoľko ako vyplýva z odborných stanovísk na svete
existuje viacero takýchto obdobných certifikačných schém a zároveň umožnil predložiť aj iný
adekvátny doklad, ak uchádzač ešte nemá vydané predmetné certifikáty, čo komisia úradu pokladá
za plne súladné s princípom nediskriminácie a rovnakého zaobchádzania. Uvedená podmienka účasti
teda nemohla od účasti v danej zákazke odradiť tých potenciálnych záujemcov, ktorí sú schopní
predložiť predmetný certifikát alebo jeho ekvivalent, a teda to nemohlo mať zásadný vplyv na výsledok
predmetného verejného obstarávania.11
ZÁVER
Cieľom príspevku bolo priblíženie legislatívy v oblasti revíznych postupov zeleného
verejného obstarávania s poukázaním na využitie v aplikačnej praxi. Na uvedenom príklade bolo
demonštrované korektné a primerané uplatnenie podmienky účasti uchádzačov požadovaním
predloženia úradne overenej kópie platného FSC certifikátu spracovateľského reťazca pokrývajúceho
výrobu tlačovín. FSC certifikát zaručuje pri verejnom obstarávaní skutočnosť, že pri výbere služby sa
berie ohľad na životné prostredie, teda sa jedná o environmentálne vhodné („zelené“) verejné
obstarávanie, ktoré zahŕňa nákup služieb „výroba tlačovín“ pochádzajúcich z dreva spracovaného
environmentálne udržateľným spôsobom.
V prípade, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ neprimerane použije podmienky účasti
v oblasti zeleného verejného obstarávania, alebo zvolí nezákonný postup verejného obstarávania
aktuálna legislatíva Slovenskej republiky neupravuje právo na náhradu škody zo strany
hospodárskych subjektov za takýto nezákonný postup verejného obstarávateľa/obstarávateľa, tak
ako to vyžadujú dotknuté smernice Európskej únie. Transpozícia smerníc teda neprebehla v tomto
ohľade komplexne s požiadavkami Európskej únie.
6
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VÝVOJ PŮSOBNOSTI SPRÁVNÍHO ŘÁDU
Martin Škurek
Název vysílající organizace: Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Abstrakt: Cílem článku je přinést informace o vývoji rozsahu věcné, osobní, místní a časové
působnosti správních řádů přijatých mezi lety 1928 - 2004 a provést v oblasti jejich působnosti
komparaci. Článek v této souvislosti klade důraz na zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení, jehož
50leté výročí si tento rok připomínáme.
Klíčová slova: správní řád, vývoj, zákon, vládní nařízení
Abstract: This article aims to provide information on developments of the range of factual, personal,
local and temporal application of the administrative procedure acts adopted between 1928 - 2004 and,
in this area, to perform their comparison. Article, in this context, emphasizes the Act no. 71/1967 Coll.,
the Administrative Procedure Act, which 50th anniversary we commemorate this year.
Key words: Administrative Procedure Act, development, law, governmental order
ÚVOD
Protože organizátoři sekce správního práva pro letošní ročník konference Miľníky práva v
stredoeurópskom priestore 2017 zvolili téma 50 let, správného poriadku, tj. zákona č. 71/1967 Z. z.,
je možné učinit alespoň krátký exkurz vývoje právní úpravy, která mu předcházela, a jejíž stav v 60.
letech minulého století byl jedním z klíčových důvodů pro přijetí tohoto zákona, dále krátký exkurz
jeho vlastního vývoje po jeho přijetí a komparaci s předchozí právní úpravou. Vzhledem k její
rozsáhlosti je nutné vymezit jeden z aspektů právní úpravy správního řádu jakožto předmět zkoumání
a tento časově ohraničit. Jako předmět zkoumání se nabízí problematika vývoje působnosti správního
řádu, tedy snad nejdůležitější otázka existence jakékoliv právní úpravy, a to v období v období od
roku 1928, kdy byl na území Československa přijat první správní řád jakožto výsledek ryze
vnitrostátního legislativního procesu, až do přijetí správního řádu z roku 2004, který správní řád z roku
1967 nahradil. Připomínka 50letého výročí správního řádu z roku 1967 je přitom aktuální i z českého
pohledu, protože zákon č. 71/1967 Sb., správní řád, byl na území České republiky účinný až do 31.
12. 2005, kdy byl následně zrušen a zcela nahrazen doposud účinným zákonem č. 500/2004 Sb.,
správním řádem.
V této souvislosti a dříve, než bude přikročeno k problematice vývoje působnosti správního
řádu, je nutné vymezit pojem správního řádu a pojem působnosti právního předpisu. Správní řád
můžeme definovat jako základní procesní předpis, který v současnosti, mimo další postupy
realizované ve veřejné správě, upravuje řízení před správním úřadem. Právní úprava na tomto úseku
má přitom velmi dlouhou více než 150letou tradici. Před zákonem č. 500/2004 Sb., správním řádem,
který je v současné době na území České republiky účinný, bylo totiž na území Československa a
České republiky doposud přijato šest správních řádů a to ministerské nařízení č. 52/1855 ř. z., jímž
se vydává úřední instrukce pro čistě politické a smíšené okresní a stoliční úřady, vládní nařízení č.
8/1928 Sb. z. a n., o řízení ve věcech náležejících do působnosti politických úřadů (správním řízení),
vládní nařízení č. 20/1955 Sb., o řízení ve věcech správních (správní řád), vládní nařízení č. 91/1960
Sb., o správním řízení, zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení, který je na území Slovenské republiky
neustále účinný, a zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. V dalším obsahu se článek zaobírá pouze
vládními nařízeními č. 8/1928 Sb. z. a n., č. 20/1955 Sb. a č. 91/1960 Sb., které jsou předchůdci
zákona č. 71/1967.
Co se týče pojmu působnosti právního předpisu, na tu je možné z teoretického pohledu
nahlížet dvěma základními způsoby, a to sociologickým a technickým. Z hlediska sociologického se
působností právního předpisu myslí způsobilost právního předpisu ovlivňovat chování lidí ve
společnosti. Z hlediska technického se působností právního předpisu rozumí rozsah aplikovatelnosti
právního předpisu. Působnost právního předpisu se potom z technického hlediska člení se zřetelem
k jeho předmětu na působnost věcnou, době působení na působnost časovou, prostoru působení na
1
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působnost územní a jeho adresátů na působnost osobní.1 V této souvislosti je možné poznamenat,
že působnost právních předpisů, které jsou předmětem zájmu tohoto článku, tzn. vládního nařízení č.
8/1928 Sb. z. a n., o řízení ve věcech náležejících do působnosti politických úřadů (správním řízení),
vládního nařízení č. 20/1955 Sb., o řízení ve věcech správních (správní řád), vládního nařízení č.
91/1960 Sb., o správním řízení a zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, byla nastavena odlišně.
Co se týče územní a časové působnosti těchto právních předpisů, můžeme jednou větou shrnout, že
se jejich působnost vztahovala na území celého státu a všechny tyto právní předpisy byly přijaty na
dobu neurčitou, přičemž postupem času chronologicky za sebou jeden právní předpis rušil ten
předchozí. Oblast věcné a osobní působnosti zasluhuje mnohem větší pozornost a je obsahem
dalších částí článku.
2
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ Č. 8/1928 SB. Z. A N., O ŘÍZENÍ VE VĚCECH NÁLEŽEJÍCÍCH DO
PŮSOBNOSTI POLITICKÝCH ÚŘADŮ (SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ)
Prvním uzlovým bodem předmětu zájmu tohoto článku, jak byl vymezen v jeho úvodu, je
přijetí vládního nařízení č. 8/1928 Sb. z. a n., o řízení ve věcech náležejících do působnosti politických
úřadů (správním řízení) (dále také jako "správní řád z roku 1928"). Právní základ přijetí správního
řádu z roku 1928 byl zakotven v ustanovení čl. 10 odst. 1 zákona č. 125/1927 Sb. z. a n., o organizaci
politické správy. Správní řád z roku 1928 byl poměrně jednotným procesním předpisem, který
upravoval správní řízení, ovšem ne všechny jeho druhy. Jak je totiž patrné ze samotného názvu
správního řádu, vztahoval se, z hlediska věcné působnosti, pouze na správní řízení před politickými
úřady, kterými podle ustanovení § 1 odst. 1 byly: "okresní úřady, státní policejní úřady, v městech se
zvláštním statutem magistráty (městské, obecní rady), v městech se zřízeným magistrátem městské
notářské úřady, zemské úřady a ústřední úřady..."2 Správní řád z roku 1928 tak neupravoval správní
řízení vedená jinými správními úřady, např. finančními a rovněž úřady samosprávnými,3 která byla
realizována podle zvláštních právních předpisů.4 Tyto zvláštní právní předpisy tedy zůstaly v platnosti
i po přijetí správního řádu. Správní řád z roku 1928 se dále nevztahoval na řízení ve věcech
služebního poměru státních zaměstnanců, neboť tyto otázky upravoval zákon č. 15/1914 ř. z.,
služební pragmatika. Správní řád se nevztahoval i na trestní řízení správní a to ve smyslu ustanovení
čl. 10 odst. 7 zákona č. 125/1927 Sb. z. a n., o organizaci politické správy, ve kterém bylo uvedeno,
že: „Trestní řízení správní se upraví zákonem...," a na řízení před správními senáty, protože byla
předpokládána úprava speciálními zákony. Správní řád konečně nebylo možno použít ustanovení na
vydávání obecně závazných právních norem.5 Celkově je možné uvést, že správní řád z roku 1928
byl obecným právním předpisem, který nerušil speciální procesní ustanovení jiných zvláštních
právních předpisů. To vyplývalo z ustanovení 3 odst. 2, kde bylo uvedeno, že: "Pokud se v tomto
nařízení ponechává v platnosti úprava některých otázek řízení podle správních předpisů, nerozumějí
se tím správní předpisy upravující výhradně řízení nebo část řízení před výše jmenovanými politickými
úřady..." Správní řád měl dále povahu kodifikační, protože vládě bylo uloženo, aby svým nařízením
sjednotila a upravila předpisy upravující řízení ve věcech v působnosti politických úřadů s tím, že platil
předpoklad, že úprava správních procesů sice existuje, je ale nejednotná a rozhodně není
systematicky a soustavně upravená.6
Z hlediska osobní působnosti správního řádu bylo klíčové jeho ustanovení § 131, ve kterém
bylo uvedeno, že: "Vzejdou-li v řízení pochybnosti o tom, zda a pokud některá osoba, budova nebo
místnost požívá práva exterritoriality, neb o tom, jakých výsad požívá osoba exterritoriální nebo cizí
Knapp, V. Teorie práva. Praha: C. H. Beck, 1995, s. 148 a 210.
Merkl, A. Obecné právo správní. Díl druhý. Praha: Orbis, 1932, s. 51.
3 Vládní nařízení č. 8/1928 Sb. z. a n., o řízení ve věcech náležejících do působnosti politických úřadů,
bylo v této oblasti výrazně novelizováno ustanovením § 1 odst. 1 nařízení ministra vnitra č. 150/1944
Sb., o obecním správním řízení, ve kterém bylo uvedeno, že: "Vládní nařízení ze dne 13. ledna 1928,
Sb. č. 8, o řízení ve věcech náležejících do působnosti politických úřadů, v právě platném znění (v
dalším "správní řízení") platí přiměřeně pro řízení, jež konají obce ve věcech náležejících do jejich
působnosti..." Toto nařízení bylo zrušeno správním řádem z roku 1955.
4 Hoetzel, J. Československé správní právo. Část všeobecná. Praha: Melantrich, a. s., 1937, s. 321.
5 Weyr, F. Správní řád. Nakladatelství Barvič & Novotný, Brno, 1930, s. 19.
6 Horáková, M. Historický vývoj právní úpravy správního řízení a dalších postupů ve veřejné správě
(1918 - 2005). Část B, kapitola 3. Právní úprava správního řízení. Olomouc: Periplum, s. 243 a násl.
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konsulové a členové jejich průvodu, dále o tom, zda a pokud platí mezinárodní právo a smlouvy, jakož
i zásada vzájemnosti, má si úřad vyžádati prohlášení ministerstva vnitra, které je vydá v dohodě s
ministerstvem zahraničních věcí; prohlášení toto jest závazné..." Což znamená, že správní řád z roku
1928 zakotvoval tzv. exempci z moci úřední.7
Co se týče vztahu správního řádu z roku 1928 k ostatním právním předpisům, bylo jím
zrušeno ministerské nařízení č. 52/1855 ř. z., jímž se vydává úřední instrukce pro čistě politické a
smíšené okresní a stoliční úřady, tj. předchozí rakouskou právní úpravu. Správní řád z roku 1855 byl
do československého právního řádu recipován na základě ustanovení čl. 2 zákona Národního výboru
československého č. 11/1918 Sb. z. a n., o zřízení samostatného státu československého, ve kterém
bylo uvedeno, že: "Veškeré dosavadní zemské a říšské zákony a nařízení zůstávají prozatím v
platnosti..." Toto "prozatím" však trvalo v případě správního řádu z roku 1855 celých 10 let.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ Č. 20/1955 SB., O ŘÍZENÍ VE VĚCECH SPRÁVNÍCH (SPRÁVNÍ ŘÁD)
Vládní nařízení č. 8/1928 Sb. z. a n., o řízení ve věcech náležejících do působnosti
politických úřadů (správním řízení), bylo zrušeno vládním nařízením č. 20/1955 Sb., o řízení ve
věcech správních (správní řád) (dále také jako "správní řád z roku 1955").8 Správní řád z roku 1955
byl poplatný své době, kdy ideál nebyl spatřován v komplexním a také rozsáhlém právním předpisu,
ale naopak se preferoval pružný proces s velkou mírou správního uvážení státních orgánů. Právní
základ přijetí správního řádu z roku 1955 byl zakotven v ustanovení § 33 odst. 1 a 3 zákona č. 13/1954
Sb., o národních výborech, přičemž toto ustanovení předpokládalo, že vedle správního řádu musí
existovat rovněž zvláštní procesní úpravy zohledňující nezbytná specifika konkrétního úseku státní
správy.
Věcná působnost správního řádu z roku 1955 byla vymezena v ustanovení § 2 odst. 1 a 2,
ve kterém bylo uvedeno, že: "Podle tohoto nařízení se postupuje v řízení, v němž rozhodují o právech
nebo povinnostech účastníků řízení výkonné orgány národních výborů nebo jiné orgány státní správy
(dále jen "správní orgány"). Pokud však zvláštní předpisy upravují řízení ve věcech správních
odchylně, postupuje se podle nich... Toto nařízení se nevztahuje na trestní řízení správní..." Ačkoliv
ve správním řádu z roku 1955 nebylo výslovně zakotveno jeho subsidiární použití, z ustanovení § 2
se dovozovalo, že pokud se jednalo o procesní postup správních orgánů, který nebyl upraven
dostatečně zvláštními právními předpisy, musel se správní řád použít. Na správní řád potom výslovně
odkazovaly i některé právní předpisy.9 Některé předpisy potom neodkazovaly na použití správního
řádu v plném rozsahu, ale pouze pro určitý typ řízení. 10 Správní řád z roku 1955 se naopak neaplikoval
na daňová řízení, která byla upravena samostatnou vyhláškou č. 162/1953 Ú. l., kterou se upravuje
řízení ve věcech daňových, a vydávají se společné předpisy k provedení daňových zákonů, na jejíž
použití odkazovalo ustanovení § 14 zákona č. 105/1951 Sb., o správních poplatcích.
Z hlediska osobní působnosti správního řádu z roku 1955 bylo klíčové jeho ustanovení § 49,
ve kterém bylo uvedeno, že: "Správní orgán je povinen šetřit v řízení imunit a výsad přiznávaných
právem mezinárodním, mezinárodními smlouvami uzavřenými Československou republikou nebo
zvláštními československými vnitrostátními předpisy." Správní řád z roku 1955 tedy, stejně jako
předchozí právní úprava, zakotvoval pravidlo o procesní exempci. Na ostatní osoby a organizace se
správní řád vztahoval. 11 12
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Weyr, F. Správní řád. Nakladatelství Barvič & Novotný, Brno, 1930, s. 36.
Správní řád z roku 1955 byl proveden vyhláškou ministerstva spravedlnosti č. 73/1955 Ú. l., kterou
se vydávají podrobnější předpisy o řízení ve věcech správních.
9 Např. podle ustanovení § 51 odst. 1 zákona č. 97/1950 Sb., o drahách, ve kterém bylo uvedeno, že:
„Neustanovuje-li se v tomto zákoně, v předpisech podle něho vydaných, popřípadě v předpisech,
které platí pro přechodnou dobu, nic jiného, užije se pro řízení o věcech, které náležejí do působnosti
dopravního správního úřadu, zahrnujíc v to řízení exekuční, předpisů platných pro řízení ve věcech
správních (správního řízení)...“
10 Například podle ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 222/1946 Sb., o poště, se měly právní předpisy
platné pro řízení ve věcech správních použít obdobně pouze pro řízení o stížnostech, o kterých
rozhodovaly poštovní správní úřady.
11 Panýrek, J. Zásady nového řízení ve věcech správních. Socialistická zákonnost, č. 8, ročník III.,
Praha, 1955, s. 467 - 474.
12 Jemelka, L. Princip subsidiarity správního řádu. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 47 - 53.
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Co se týče vztahu správního řádu z roku 1955 k ostatním právním předpisům, podle
ustanovení § 52 odst. 1 vedle již zmíněného vládního nařízení č. 8/1928 Sb., o řízení ve věcech
náležejících do působnosti politických úřadů (správním řízení), jím byly zrušeny nařízení ministra
vnitra č. 150/1944 Sb., o obecním správním řízení, zákon č. 173/1948 Sb., o čestném prohlášení ve
správním řízení, a zákon č. 20/1901 ř. z., o zjednodušení administrativního řízení, s předpisy
vydanými k jeho provedení. Nedotčeny zůstaly zvláštní předpisy o správním řízení (např. o řízení ve
věcech daňových), zvláštní ustanovení o řízení obsažená v jiných právních předpisech a ustanovení
předpisů je provádějících, vládní nařízení č. 31/1951 Sb., o styku státních úřadů a jiných orgánů s
úřady a orgány cizích států, a vládní vyhláška č. 225/1954 Ú. l., o vyřizování stížností, oznámení a
podnětů pracujících u národních výborů a jejich výkonných orgánů. Samotné vládní nařízení č.
20/1955 Sb., o řízení ve věcech správních, bylo zrušeno ke dni 1. 7. 1960 vládním nařízením č.
91/1960 Sb., o správním řízení.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ Č. 91/1960 SB., O SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ
Právní základ přijetí vládního nařízením č. 91/1960 Sb., o správním řízení (dále také jako
"správní řád z roku 1960") byl zakotven v ustanovení § 45 odst. 2 písm. b) zákona č. 65/1960 Sb., o
národních výborech, ve kterém bylo uvedeno, že: „Vláda též upraví... postup při rozhodování
národních výborů (jejich orgánů) o právních poměrech občanů a organizací, jakož i o výkonu těchto
rozhodnutí orgány národních výborů nebo soudy..." Správní řád z roku 1960 byl právním předpisem
velmi stručným, protože obsahoval pouze 36 paragrafů. Rozsah jeho věcné působnosti byl vymezen
v ustanovení § 1 odst. 2, ve kterém bylo uvedeno, že: "V řízení, v němž rozhodují o právech a
oprávněných zájmech občanů a organizací nebo o jejich povinnostech, postupují národní výbory tak,
aby řízení co nejúčinněji napomáhalo uskutečnění těchto cílů." Správní řád tedy upravoval
rozhodování příslušných národních výborů o právech, oprávněných zájmech a povinnostech občanů
a organizací. Působnost správního řádu byla dále rozšířena ustanovením § 32, ve kterém bylo
uvedeno, že: "Podle tohoto nařízení se postupuje obdobně i v řízení, v němž jiné orgány státní správy
rozhodují o právech, právních zájmech nebo povinnostech občanů a organizací; o odvolání proti
rozhodnutí těchto orgánů rozhoduje, nejde-li o rozhodnutí ústředního orgánu, orgán nejblíže vyššího
stupně." Což znamená, že podle správního řádu se postupovalo i v případech, kdy jiné orgány státní
správy ve zvláštních řízeních rozhodovaly o právech, právních zájmech nebo povinnostech občanů a
organizací. Těmito jinými státními orgány byly např. orgány vojenské správy, báňské úřady, orgány
správy spojů nebo státní inspekce.
Na rozdíl od správního řádu z roku 1955 bylo ve správním řádu z roku 1960 upraveno jeho
subsidiární použití. V ustanovení § 34 odst. 1 k tomu bylo uvedeno, že: "Podle tohoto nařízení se
postupuje, pokud ustanovení zvláštních předpisů nestanoví jinak; zrušují se však ustanovení, která
upravují příslušnost k rozhodování o odvolání v rozporu s tímto nařízením." K subsidiárnímu použití
správního řádu bylo v jeho důvodové zprávě uvedeno, že: "... se podle správního řádu postupuje jen,
pokud jiné správní předpisy nemají vlastní ustanovení o řízení. Je proto nutno vždy zjistit, zda hmotněprávní předpis, podle něhož se vydává nějaké rozhodnutí, neobsahuje též procesní ustanovení, která
musí být dodržena. Přitom je třeba mít na paměti, že speciální předpisy obvykle upravují jen některé
procesní otázky, takže se jinak v těchto případech použije správního řádu...“ Zvláštní procesní úpravy
byly přitom obsaženy ve větším rozsahu např. v zákoně č. 84/1954 Sb., o územním plánování, v
zákoně č. 87/1958 Sb., o stavebním řádu, a v zákoně č. 11/1955 Sb., o vodním hospodářství. Některé
právní předpisy naopak na použití správního řádu výslovně odkazovaly, jako např. zákon č. 60/1961
Sb., o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického pořádku, v jehož ustanovení § 30 bylo
uvedeno, že: "Pokud z předchozích ustanovení nevyplývá jinak, platí pro projednávání přestupků
obecné předpisy o správním řízení, zejména též o přezkoumávání rozhodnutí mimo odvolací řízení."
Z hlediska osobní působnosti správního řádu z roku 1960 je klíčové jeho ustanovení § 33,
ve kterém bylo uvedeno, že: "V řízení je třeba šetřit imunit a výsad přiznávaných mezinárodním
právem, mezinárodními smlouvami uzavřenými Československou republikou nebo československými
právními předpisy." Čili i správní řád z roku 1960 tedy, stejně jako správní řád z roku 1955, zakotvoval
pravidlo o procesní exempci. Na ostatní osoby a organizace se správní řád vztahoval. 13 14
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Co se týče vztahu správního řádu z roku 1960 k ostatním právním předpisům, podle
ustanovení § 34 odst. 2 vedle již zmíněného vládního nařízení č. 20/1955 Sb., o řízení ve věcech
správních, jím byla zrušena vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 73/1955 Ú. l., kterou se vydávají
podrobnější předpisy o řízení ve věcech správních, tedy obecné předpisy o správním řízení. Naopak
zvláštní právní předpisy, které upravovaly odchylky od správního řádu přizpůsobené speciálním
potřebám jednotlivých úseků činnosti národních výborů, byly ponechány v platnosti. V ustanovení §
34 odst. 3 k tomu bylo výslovně uvedeno, že: "Nedotčeny zůstávají předpisy o vyřizování stížností,
oznámení a podnětů pracujících a zatím též předpisy o trestním řízení správním, včetně ustanovení
o příslušnosti orgánů národních výborů k provádění tohoto řízení. Rovněž nedotčeny zůstávají
předpisy o příslušnosti orgánů hygienické a protiepidemické péče." Samotné vládní nařízení č.
91/1960 Sb., o správním řízení, bylo zrušeno ke dni 1. 1. 1968 zákonem č. 71/1967 Sb., o správním
řízení.
ZÁKON Č. 71/1967 SB., O SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ
Přijetí zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, (dále také jako "správní řád z roku 1967)
bylo přitom přímou reflexí stavu právní úpravy správního řízení podle vládního nařízení č. 91/1960
Sb., o správním řízení, které bylo postupem času shledáno nedostatečným a jehož kritika byla
rámcově vyjádřena v důvodové zprávě k návrhu zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení. Cílem
nové právní úpravy bylo zejména bylo posílit ochranu práv a právem chráněných zájmů občanů a
organizací v souladu s celospolečenskými zájmy, dát správám orgánům účinný návod pro postup při
rozhodování o právních poměrech občanů a tím přispět k upevnění socialistické zákonnosti ve státní
správě. Splnění tohoto cíle předpokládalo zejména posílit závaznost obecných předpisů o správním
řízení, opět zavést procesní instituty a záruky k ochraně práv občanů, které dosud platná úprava
opustila, tzn. především úpravu vertikálního přezkoumávání správních rozhodnutí v odvolacím řízení,
podjatosti, posílení právní moci vydaných rozhodnutí a právní jistoty, opatření proti nečinnosti
správních orgánů, podrobněji upravit postup správních orgánů v řízení předcházejícím vydání
rozhodnutí, stanovit opatření k zajištění průběhu a účelu řízení a podrobněji upravit výkon správních
rozhodnutí. V souvislosti s cílem posílit závaznost obecných předpisů o správním řízení byl správní
řád z roku 1967 vydán formou zákona.15
Věcná působnost správního řádu z roku 1967 byla vymezena v ustanovení § 1 odst. 1 a 2
pozitivním a v ustanovení § 2 písm. a) a b) negativním způsobem. Z pozitivního hlediska se správní
řád vztahoval na řízení, v němž o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech občanů
a organizací rozhodovaly v oblasti státní správy formou individuálního správního aktu národní výbory,
ministerstva a jiné ústřední orgány státní správy, orgány Slovenské národní rady a jiné orgány státní
správy. Důvodová zpráva se v této souvislosti zaměřila na demonstrativní výčet řízení vedených
národními výbory, na které správní řád dopadal. Podle ní se správní řád vztahoval na rozhodování v
převážné většině úseků činnosti národních výborů a to konkrétně na hospodaření s byty a nebytovými
prostory, investiční výstavbu, zemědělství, vodní hospodářství, vnitřní správu, školství, kulturu,
zajištění státní ochrany přírody, zdravotnictví, sociální zabezpečení, úsek finanční, projednávání
přestupků a provinění a na další úseky rozhodovací činnosti národních výborů. Podle správního řádu
postupovaly také orgány státních organizací, jestliže jim zákon svěřil rozhodování o právech, právem
chráněných zájmech nebo povinnostech občanů a organizací v oblasti státní správy. 16 Ačkoliv to
správní řád výslovně nestanovil, vztahoval se i na řízení vedená společenskými organizacemi, pokud
rozhodovaly o právech nebo povinnostech občanů a organizací v oblasti státní správy.17 Některé
zvláštní zákony, pokud upravovaly rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo
povinnostech občanů a organizací, aplikovatelnost správního řádu na tato řízení přímo stanovily. 18
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důvodová zpráva k návrhu zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení
Například se jednalo o okresní ústavy národního zdraví o regresivních náhradách podle zákona č.
33/1965 Sb., o úhradě nákladů vznikajících státu z úrazů, nemocí z povolání a jiných poškození na
zdraví.
17 Například se jednalo o řízení vedená orgány ROH ve věcech nemocenského pojištění a ve věcech
ochrany bezpečnosti a zdraví při práci.
18 Například se jednalo o zákon č. 103/1964 Sb., o sociálním zabezpečení družstevních rolníků.
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Správní řád se vztahoval i na řízení o přestupcích a proviněních, která byla vedena národními výbory
podle zákona č. 60/1961 Sb., o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického pořádku.19
Z negativního hlediska se správní řád výslovně nevztahoval na rozhodování o právních
poměrech organizací, pracovníků nebo funkcionářů, jestliže tyto poměry souvisely s jejich
podřízeností orgánu, který o věci rozhodoval.20 Dále se správní řád nevztahoval na postupy, v němž
správní orgány rozhodovaly o právních poměrech organizací při řízení jejich hospodářské činnosti 21
a na projednávání a vyřizování stížností a podnětů občanů a organizací, kde platily zvláštní právní
předpisy. Jednalo se sice o případy rozhodování formou individuálního správního aktu, avšak z
věcných či procesních důvodů nebylo účelné, aby se na ně správní řád vztahoval.
Ačkoliv je ze své věcné působnosti prostřednictvím ustanovení § 2 výslovně nevylučoval, ale
také prostřednictvím ustanovení § 1 výslovně nezmiňoval, správní řád se nevztahoval na postupy
správních orgánů, které nebylo možné považovat za správní řízení, vzhledem k tomu, že při nich
nedocházelo k rozhodování o individuálních právech občanů a organizací, tedy k vydávání
individuálních správních aktů. Správní řád se tak nevztahoval na postupy správních orgánů při
vydávání normativních aktů, jako byla obecně závazná nařízení, na postupy při organizační činnosti,
při výkonu kontroly, při výkonu spisové služby ad. Není však možné říct, že by se správní řád z roku
1967 týkal pouze správního řízení. V jeho ustanovení § 3 odst. 5 bylo totiž uvedeno, že se ustanovení
o základních pravidlech řízení, zakotvené v ustanovení § 3 odst. 1 až 4, přiměřeně použijí též na
vydávání osvědčení, posudků, vyjádření, doporučení a realizaci jiných podobných opatření. Základní
pravidla řízení, tj. pravidlo zákonnosti, součinnosti s občany a organizacemi, svědomitého zabývání
se každou věcí, rychlosti, snahy o smírné vyřízení věci, hospodárnosti, spolehlivě zjištěného stavu
věci, na kterém mělo být rozhodnutí postaveno, a tím posílena důvěra občanů v rozhodování
správních orgánů, totiž představovala všeobecné požadavky na správní činnost směřující vůči
konkrétním adresátům stojícím mimo systém státní správy. I když ustanovení § 3 odst. 5 správního
řádu výslovně hovořilo o vydávání osvědčení, posudků, vyjádření, doporučení a realizaci jiných
podobných opatření, bylo možné do této množiny, tzn. zejména pod pojem jiná opatření, zahrnout i
další úkony ve veřejné správě, kterými se nerozhodovalo o žádných právech, právem chráněných
zájmech nebo povinnostech osob a z věcného hlediska neměly charakter správního řízení. Použití
jednotlivých základních pravidel správního řízení při vydávání osvědčení, posudků, vyjádření,
doporučení a realizaci jiných podobných opatření však mělo být přiměřené jejich povaze, která mohla
být v jednotlivých případech odlišná, a proto nebylo vždy možné všechna základní pravidla správního
řízení beze zbytku uplatnit. Vždy však bylo nutné aplikovat pravidla zákonnosti a spolehlivě zjištěného
stavu věci.
V ustanovení § 1 odst. 1 správního řádu byla vymezena i jeho osobní působnost, když se
vztahoval na občany a organizace. Pojem občan je přitom ekvivalentem pojmu fyzická osoba a pojem
organizace ekvivalentem pojmu právnická osoba. Stejně jako v předchozích právních úpravách je i
ve správním řádu z roku 1967 zakotvena procesní exempce určitých osob, přičemž v ustanovení §
82 je k tomu výslovně uvedeno, že: "Správní orgán je povinen šetřit v řízení imunit a výsad
přiznávaných mezinárodními smlouvami uzavřenými Československou socialistickou republikou nebo
československými právními předpisy."
Co se týče vztahu správního řádu z roku 1967 k ostatním právním předpisům, podle
ustanovení § 83 vedle již zmíněného vládního nařízení č. 91/1960 Sb., o správním řízení, byla zrušena
pouze ustanovení § 28 odst. 1 zákona č. 60/1961 Sb., o úkolech národních výborů při zajišťování
socialistického pořádku, a ustanovení § 15 odst. 4 věta druhá zákona č. 60/1965 Sb., o prokuratuře,
ve kterých byl zakotven horizontální přezkum správních rozhodnutí. V ustanovení § 84 bylo naopak
uvedeno, že: "Nedotčena zastávají ustanovení zvláštních právních předpisů platných k počátku
účinnosti tohoto zákona, která upravují správní řízení..."
Vopálka, V., Šimůnková, V., Šolín, M. Správní řád. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2003,
s. 7.
20 Například se jednalo o rozhodování ROH nebo orgánů fotbalového svazu, pokud šlo o rozhodování
o jejich pracovnících či funkcionářích, tzn. mimo jiné o právu startovat ve fotbalové soutěži nebo ve
věcech nemocenského pojištění řešeného orgány ROH.
21 Například se jednalo o stanovení cen v cenovém řízení podle vyhlášky č. 8/1966 Sb., o tvorbě,
kontrole a statistice cen nebo o postup při používání ekonomických nástrojů podle vládního nařízení
č. 100/1966 Sb., o plánovitém řízení národního hospodářství.
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ZÁVĚR
Z hlediska závěrečné komparace zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení s předcházejícími
právními předpisy v oblasti jejich osobní a věcné působnosti je možné dojít k následujícím závěrům.
Z hlediska osobní působnosti správní řády z roku 1928, 1955, 1960 i 1967 de facto dopadaly na stejný
okruh adresátů, tzn. na všechny právní subjekty s výjimkou osob, na které se vztahovala imunita podle
mezinárodních smluv a československých právních předpisů.
Z hlediska věcné působnosti všechny zmíněné správní řády dopadaly a priori na oblast
správního řízení, tj. na postup správních úřadů při rozhodování o právech a povinnostech konkrétně
určených právních subjektů. Věcná působnost správního řádu z roku 1967, podle jeho původního
stavu po přijetí, však zasahovala i mimo organizaci státní správy, protože se vztahovala i na
rozhodování orgánů státních organizací a společenských organizací. Dále je nutno připomenout, že
aplikace základních pravidel správního řízení zakotvených správním řádem z roku 1967 přiměřeně
dopadala i na oblast jiných postupů správních úřadů. Tento stav věcné působnosti správního řádu
zůstal nezměněn až do pádu komunistického režimu v listopadu 1989. Následný porevoluční vývoj
právního řádu v České republice však měl na rozsah věcné působnosti správního řádu z roku 1967
fatální dopad. Jeho věcná působnost totiž, prostřednictvím odkazů na jeho použití ve zvláštních
právních předpisech, totiž postupně přesáhla rozhodování o právech a povinnostech fyzických a
právnických osob veřejnoprávního charakteru, které tyto osoby měly ve vztahu k subjektům veřejné
moci, v rámci správního řízení.22 V souvislosti s obnovením existence územní a profesní samosprávy
po roce 1989 a v souvislosti s tím, že mnohé právní předpisy, které jejich existenci zakotvily, na použití
správního řádu také přímo odkazovaly, byla jeho věcná působnost vztažena i na postupy jiných
orgánů a institucí, ať už šlo o rozhodování orgánů obcí, později i krajů a profesních komor.23 Věcná
působnost správního řádu byla dále vztažena i na rozhodování dalších subjektů, na které byl
přenesen výkon státní správy, tzn. např. na Českou národní banku a Radu pro rozhlasové a televizní
vysílání.
Ačkoliv správní řád z roku 1967, stejně jako správní řád z roku 1955 a na rozdíl o správních
řádů z let 1928 a 1960, neobsahoval výslovné ustanovení o svém subsidiárním použití, bylo toto
vyvoditelné z vymezení jeho věcné působnosti. Pro subsidiární použití správního řádu, z normativního
hlediska, mělo veliký význam až přijetí ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústavy České republiky a
ústavního zákona České národní rady č. 231/1991 Sb., Listiny základních práv a svobod, podle nichž
výkon státní moci, tedy i veřejné správy coby součásti moci výkonné, která je vedle moci zákonodárné
a soudní součástí státní moci, musí být prováděn v případech, v mezích a způsoby stanovenými
zákonem, resp. že musí být možné domáhat se stanoveným postupem svého práva ve stanovených
případech nejen u soudu, ale také u jiného orgánu státní moci.24 V mezích příslušných ustanovení
Ústavy České republiky a Listiny základních práv a svobod potom Ústavní soud České republiky v
rámci své judikatury došel k závěru, že: „Vyloučení použití obecných předpisů o správním řízení
zakládá absenci jak zákonného podkladu, tak mezí a způsobů uplatňování státní moci a je vzhledem
k nedostatku jiné právní úpravy tohoto řízení v rozporu s čl. 2 odst. 3 Ústavy i čl. 2 odst. 2 LPS,
přičemž vyloučením použití obecných předpisů o správním řízení při neexistenci jiných je současně
založen rozpor s čl. 36 odst. 1 LPS, který upravuje právo každého na stanovený postup při domáhání
se svých práv...“25 Ústavní soud České republiky tak prostřednictvím své judikatury zakotvil naprosto
jasný požadavek, aby příslušné správní orgány postupovaly podle správního řádu, který způsob
výkonu státní moci, resp. vymezení postupu, kterým bylo možné domoci se svých práv, v nezbytném
6

Příkladem je ustanovení § 96 odst. 1 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu
státní správy v energetických odvětvích, podle kterého Energetický regulační úřad postupem podle
správního řádu rozhodoval i o soukromých právech a povinnostech fyzických a právnických osob.
23 Například se jednalo o ustanovení § 64 písm. a) a b) zákona č. 367/1990 Sb., o obcích a ustanovení
§ 31 písm. a) a b) zákona č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze.
24 K tomu viz ustanovení čl. 2 odst. 3 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústavy České republiky a
ustanovení čl. 2 odst. 2 a čl. 36 odst. 1 ústavního zákona České národní rady č. 231/1991 Sb., Listiny
základních práv a svobod
25 K tomu viz nález Pléna Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 14/1996 ze dne 5. listopadu 1996 a další,
např. nález sp. zn. III. ÚS 226/95 ze dne 4. července 1996 a nález sp. zn. Pl. ÚS 11/2000 ze dne 12.
července 2001.
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rozsahu obsahoval, pokud zvláštní právní předpisy nezakotví vlastní procesní úpravu. Správní řád z
roku 1967 se tak, ani podpůrně, nevztahoval např. na zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a
poplatků, ve znění pozdějších předpisů, který zcela samostatnou procesní úpravu obsahoval. Pokud
zvláštní právní předpisy, jako např. zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve
znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě
vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, obsahovaly procesní odchylky, správní
řád se v jimi upravených oblastech subsidiárně použil.26
Významným charakterovým znakem správního řádu z roku 1967 byla jeho stabilita. Na
území České republiky byl totiž účinný celých 38 let a na území Slovenské republiky je účinný dodnes.
Za celou dobu jeho existence byly přijaty pouze čtyři novely, které se však nedotkly vymezení jeho
věcné a osobní působnosti. Což na druhou stranu byl jeden z hlavních důvodů nahrazení správního
řádu z roku 1967 zákonem č. 500/2004 Sb., správním řádem. Kritizována, mimo nevyhovující úpravy
správního procesu obsažené ve správním řádu jakožto celku, byla zejména skutečnost, že správní
řád z roku 1967 jasně nevymezoval svůj vztah ke zvláštním právním předpisům přijatým v oblasti
správního práva a obsahujícím procesní ustanovení. Ačkoliv, jak bylo výše uvedeno, judikatura
Ústavního soudu naprosto jasně došla k závěru o subsidiárním použití správního řádu. V důvodové
zprávě k vládnímu návrhu zákona č. 500/2004 Sb., správnímu řádu, je k tomu výslovně uvedeno, že:
"Na jedné straně existuje neodůvodněně velký počet různých „správních řízení“, na druhé straně v
důsledku toho vznikají v předmětné právní úpravě mezery..." Problém vztahu správního řádu ke
zvláštním právním předpisům tak byl definitivně vyřešen přijetím zákona č. 500/2004 Sb., správního
řádu, v jehož ustanovení § 1 odst. 1 a 2, v nichž nedošlo od jeho přijetí v roce 2004 k žádným změnám,
je jasně dána jeho subsidiární aplikovatelnost a také jeho aplikovatelnost na všechny postupy
správních orgánů, mezi které jsou řazeny i orgány územních samosprávných celků, jiné orgány,
právnické a fyzické osoby, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy. Současný správní
řád z roku 2004 tak přináší do vymezení jeho věcné působnosti naprostou jistotu.
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ZÁSADA LEGALITY VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ NA ÚZEMÍ ČR A SR
ZA UPLYNULÉ PŮLSTOLETÍ
Petr Růžička, Tomáš Vachutka
Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta
Abstrakt: Obsahem tohoto příspěvku je zásada legality, která je jednou z nejdůležitějších zásad ve
správním řízení. V příspěvku postihujeme přístup k zásadě legality ve správní řízení na území ČR a
SR od r. 1967. Zabýváme se též pojmy socialistická zákonnost a legitimita, které s legalitou souvisí.
Klíčová slova: legalita, legitimita, socialistická zákonnost, správní řád, správní právo, veřejný zájem
Abstract: The topic of this article is the principle of legality, which is one of the most important
principles in the administrative procedure. The article deals with the approach to the principle of
legality in administrative proceedings in the Czech Republic and the Slovak Republic since 1967. We
also deal with the concepts of socialist legality and legitimacy, which are related to the principle of
legality.
Key words: legality, legitimacy, socialist legality, Administrative Procedure Code, administrative law,
public interest
Úvod
V našem příspěvku se zabýváme pojetím zásady legality na území ČR a SR. Budeme se snažit
postihnout, jak se vyvíjely přístupy k této zásadě, a především aplikace této zásady za uplynulé
půlstoletí. V prvních třech kapitolách se snažíme teoreticky vymezit pojmy legalita, legitimita a
socialistická zákonnost. V kapitolách 4, 5, 6 se věnujeme vymezení zásady legality v předpisech,
upravujících správní řízení v právních řádech ČR, SR a ČSSR především ve vztahu ke správnímu
řízení. Zároveň se relevantní právní úpravu snažíme zasadit do kontextu ústavního pořádku
v jednotlivých dobách.
V 7. kapitole jsme na základě provedené analýzy normotvorby ve vybraných rocích 1967, 1977,
1987 v ČSSR, a pak v samostatné ČR a SR pro roky 1997, 2007 a 2016, z hlediska počtu a druhu
publikovaných předpisů za jednotlivé roky ve sbírkách, jak je naplňována zásada legality z hlediska
legislativního procesu.
1.

Legalita
Zákonnost1 vyjadřuje jednak povinnost každého dodržovat zákon,2 ve správním právu má pak
význam zvláštní, je to konstrukce, podle níž právní norma může být vydána jen na základě zákonem
stanoveného postupu, zákonem oprávněným subjektem a v zákonem stanovené formě. Zákonnost
se považuje za jeden z předpokladů zachování práva, tedy jistoty, že orgány veřejné moci budou
rozhodovat v souladu s ním.
Zásada legality byla obsažena již v zákoně č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád) 3
v ust. § 3 odst. 1: „Správní orgány postupují v řízení v souladu se zákony a jinými právními předpisy.
Jsou povinny chránit zájmy státu a společnosti, práva a zájmy občanů a organizací a důsledně
vyžadovat plnění jejích povinností.“
Pomineme-li že zákon hovořil o zájmech státu a společnosti, které se z podstatné části kryjí
se současným pojmem „veřejné zájmy“, lze říci, že norma stanovuje podobné pravidlo, jaké obsahuje
účinný správní řád ČR.
Zásada legality tedy vyjadřuje skutečnost, že správní orgány jsou ve své veškeré činnosti, a
to i činnosti, na něž se nevztahuje správní řád, vázány celým právním řádem, tedy všemi právními
Dále jen legalita.
Obecná koncepce.
3 Zákon č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, dále jen SŘ
1967
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předpisy, které jsou součástí právního řádu, počínaje ústavními zákony, a konče právními předpisy
územně samosprávných celků.4 Tento princip není samozřejmý, jak by se mohlo zdát – správní orgán
totiž obvykle nemá problém aplikovat a řídit se právními normami, které považuje za stěžejní pro svůj
výkon, tedy zejména správním řádem a svými „oborovými“ předpisy, které řeší specializovanou
materii, ve které vykonává svou působnost. Méně snadno ale správní orgán aplikuje ostatní právní
normy, které vnímá pro svou působnost spíše jako okrajové (např. normy soukromého práva, pokud
upravují určité anomálie oproti běžnému stavu, týkající se např. vlastnictví, věcných práv, závazků
apod.).
Druhou problematickou kapitolou je aplikace norem veřejného práva, které chrání jiné hodnoty,
než pro jaké byl správní orgán zřízen. Je logické, že úředník stavebního úřadu je motivován, aby
přijaté řešení co nejvíce respektovalo stavební zákon,5 naopak třecí plochy mohou vzniknout při
potřebě chránit jiné veřejné zájmy.6 Častým důvodem neposkytnutí náležité ochrany těmto důležitým
je skutečnost, že v dané věci je třeba provést hodnotový soud, a teprve na základě jeho výsledku
odůvodnit, proč byl určitý veřejný zájem upřednostněn nad jiným. Provedení takového hodnotového
soudu dle našeho názoru minimálně vyžaduje:
a)
b)
c)
d)

alespoň minimální znalost dané specifické odborné problematiky
schopnost posuzovat několik vzájemně rozporných zájmů, přičemž zájmy mají často zcela
odchylnou strukturu
jistou míru osobní statečnosti na straně úřední osoby, která je schopna rozhodnutí, jež
nemusí být vždy všeobecně vnímáno jako žádoucí, obhájit
materiální nezávislost úřední osoby

Zásadní problém současné veřejné správy totiž není dle našeho názoru nekompetentnost
úředních osob nebo snaha pouze si ušetřit práci, ale velice často silný, byť nepřímý tlak nadřízených
zaměstnanců, popř. i politického vedení správního orgánu, kteří se snaží prosadit své parciální zájmy.
Další oblastí právních norem, kterou úřední osoby poměrně často opomíjejí, jsou normy
ústavní síly, stanovující konkrétní práva účastníkům řízení. Když už ne jiným příkladem, tak tím
nejobvyklejším, je neschopnost orgánů veřejné moci v řadě případů vydat pravomocné rozhodnutí
v rozumných lhůtách. Je přitom zřejmé, že vyřizovat stavební povolení na rodinný dům tři roky nebo
získat rozhodnutí potřebné ke stavbě zařízení veřejného zájmu7 za deset let od podání žádosti,
představuje překážku řádného výkonu veřejné moci a zásah do oprávněných zájmů osob. Takováto
situace může nutně u adresátů právní normy (účastníků řízení) vyvolat znechucení a odpor k výkonu
veřejné moci, který si potom kompenzují svévolným porušováním zákona. Právo tak nepředstavuje
účinný prostředek regulace vztahů mezi lidmi, ale umocňuje nespokojenost a pocit odcizení u
adresátů právních norem.
Odpovíme-li laikovi na otázku, co je to legalita tím, že je to povinnost správního orgánu
dodržovat právní předpisy, může se nám dostat odpovědi, že to je přeci jasné, jinak to ani nemůže
být. Takovýto pohled je vlastně celkem správný – máme-li právní řád, pak jeho imanentní vlastností
je, že zavazuje, tedy že i orgány veřejné moci jsou povinny se jím řídit. Z teoretického hlediska se
tedy princip legality ve správním řízení jeví vlastně nadbytečný. Pokud bychom nechtěli, aby správní
orgány byly povinny něco činit, nestanovovali bychom to právním předpisem. Máme naopak za to, že
některé principy je třeba v právní normě popsat, i když by samy o sobě vycházely z právní teorie.
Příkladem může být zásada veřejné správy jako služby, která byla výslovně upravena až v ust. § 4
odst. 1 SŘ ČR, bez které by nebylo možno o veřejné správě vůbec uvažovat, resp. by bylo nutno na
ni nahlížet jako na represivní nástroj státu, jakým byla veřejná moc na našem území v období před
osvícenstvím. Právě služba veřejnosti představuje určitý materiální korektiv, který prochází celým
správním právem a je vlastně jakousi paušalizovanou odpovědí na otázku Cui prodest? – jde vlastně
o otázku nad smyslem veřejné správy jako činnosti i jako souboru institucí. Je přece zřejmé, že veřejná
VEDRAL, Josef. Správní řád: komentář. s. 70.
Např. z hledisek územního plánování i stavebního řádu, zejména obecně technických požadavků
na stavbu.
6 Např. zájmy státní památkové péče, ochrany přírody, hlediska vodohospodářská nebo hygienická
atd.
7 Kupř. silniční komunikaci, plavecký bazén, školu.
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správa plní základní funkci, a tou je ochrana veřejných zájmů, tím je její činnost dílem službou
veřejnosti.
Socialistická zákonnost
Při vzpomínce na 50 let správního řádu by se slušelo popsat pojem socialistická zákonnost.
Z hlediska právní teorie i právní praxe to byla koncepce založená na povinnosti občanů a
socialistických organizací dodržovat socialistické právo, tedy platný právní řád. To co činilo tuto
koncepci poněkud novátorskou od dob, kdy právní myslitelé římského národa stvořili maximu
Ignorantia iuris neminem excusat, bylo přesvědčení, že socialistický občan dosáhl vlivem
zdokonalující se materiálně technické základny i dosaženého společensko-kulturního rozvoje
takového stavu vědomí, že je ochoten socialistické právo dodržovat, vidí v něm věc nejen
nevyhnutelnou, ale také správnou a jemu blízkou, a že zákonnost respektuje vesměs z vlastní vůle,
aniž by k tomu musel být přímo nucen.
K tomu lze citovat projevu generálního prokurátora ČSR dr. Jaroslava Krupauera na schůzi
České národní rady dne 18. října 1974,8 kde odkazuje na zásadní vliv funkce národních výborů, které
plnili v této době řadu úkoly veřejné správy, zejména delegované státní správy. Zdůrazňuje úlohu
orgánů socialistického státu na posilování právního vědomí občanů, přičemž se domnívá, že klíčovou
úlohu pro vytváření právního vědomí nesehrávají až tak rozhodovací činnost soudů nebo prokuratury,
ale právě činnost národních výborů.
Socialistická zákonnost byla proklamována jako jeden z nejdůležitějších pojmů socialistického
práva. Její povaha však byla odlišná od pojmu legality. Socialistická zákonnost znamenala povinnost
dodržovat právní řád především pro fyzické osoby a socialistické organizace.9 Z koncepce
socialistického práva tak vyplývalo, že nejdůležitější je sledovat dodržování práva u občanů a
organizací, naopak stát a jeho orgány dodržují socialistické právo samozřejmě. Tato koncepce tak
vycházela logicky z teorie státu a práva, podle níž byl socialistický stát zhmotněním myšlenky
socialismu, reprezentovaný plánovitým prováděním politiky KSČ. Veřejní činitelé všech stupňů měli
být jmenováni mj. na základě kádrového prověření, takže se jevilo nepravděpodobné, aby jejich
činnost odporovala socialistickému právu. Snad to bylo jedním z důvodů, proč princip legality, ačkoliv
přímo zmíněný SŘ 1967, nebyl v praxi příliš vymáhán.
Zásadní důraz na princip prevence a odpovědnosti občanů a socialistických organizací lze
vnímat i ze stěžejního díla prof. JUDr. Štefana Lubyho, DrSc. (1910-1976), Prevencia a zodpovednosť
v občianskom práve,10 jednoho z nejvýznamnějších československých právních teoretiků 20. století;
tato práce je podnětná pro pochopení celkového právního klimatu doby i přes to, že jde
o soukromoprávní problematiku. Princip socialistické zákonnosti do značné míry zakrýval princip
legality ve smyslu výkonu pravomocí státních orgánů v souladu s právním řádem,11 protože se
předpokládalo, že těžiště zajišťování pořádku ve věcech správního práva je třeba hledat v kontrole a
pozitivní i negativní motivaci občanů jako jednotlivců nebo jako zaměstnanců socialistických
organizací.
2.

3.

Legitimita
Legitimita v právu vyjadřuje ospravedlnění právního řádu nebo nějakého právem
hodnoceného jednání. Přístupy k této otázce se liší podle konkrétní právně teoretické školy zastánci přirozeného práva akcentují otázku oprávněnosti určitého chování, které může být třeba z
hlediska právě platného pozitivního práva nezákonné, právní pozitivisté naopak prakticky ztotožňují
legitimitu s legalitou. Pojetí otázky legitimity je v moderní době úzce spjato s právním
státem a demokraticky vytvářeným právním řádem.
Právě pojem legitimity lze vnímat do určité míry jako párový pojem legality. Legalitu ve
správním právu lze poměrně exaktně vysledovat zjištěním, zda byl pro výkon veřejné moci
respektován zákon, který byl náležitým způsobem přijat, pomineme-li obtížnost hodnotových soudů
při materiální kolizi předpisů veřejného práva-tedy onen konflikt několika veřejných zájmů při
Blíže na http://www.psp.cz/eknih/1971cnr/stenprot/013schuz/s013013.htm.
Tj. právnické osoby existující v rámci vztahů tehdejšího hospodářského práva.
10 Blíže LUBY, Štefan. Prevencia a zodpovednosť v občianskom práve.
11 Samospráva v té obě z velké části neexistovala.
8
9

637

schvalování konkrétní stavby, je legalita vlastně jen dodržením všech relevantních právních předpisů
a procesní úpravy.
Obtížnější je definovat pojem legitimita. Ta v sobě nutně představuje určitý hodnotový přesah,
který nutí správní orgán uvažovat o hlubším významu jeho počínání. Pomiňme při tom základní
význam legitimity jako barometru, zda byla použitá právní norma přijata z vůle lidu, což je poněkud
zavádějící koncepce. Legitimitu lze chápat jako oprávněnost veřejné správy provádět konkrétní
politiky a za použití aprobovaného násilí zasahovat do právních vztahů. Veřejná správa se za 50 let
od účinnosti SŘ 1967 podstatně změnila. Původní materiální i funkční vázanost rozhodování
na politické postuláty marxismu-leninismu, které pochopitelně měly sloužit spíše mocenským a
ideologickým ambicím vládnoucího komunistického režimu, měla po roce 1989 nahradit materiální
nezávislost správních orgánů resp. nestrannost rozhodování veřejných činitelů – úředních osob. Lze
snad konstatovat, že se tak úplně nestalo. Současná veřejná správa, ač formálně de iure politicky
nezávislá a připravená rozhodovat záležitosti obecného zájmu ku prospěchu celku, se do značné míry
utápí v nepřehledném množství normotvorby, je sužována až dogmatickým lpěním na procesní
stránku rozhodování a nad to je v řadě případů ovlivněna subordinací politickým činitelům, kteří
prosazují parciální zájmy.
Vymezení zásady legality v českém správním řádu
V zákonu č. 500/2004 Sb., správním řádu12 upravil zákonodárce zásadu legality v ust. § 2 odst.
1 SŘ ČR jako první zásadu mezi základními zásadami činnosti správních orgánů v hlavě II SŘČR,
které se dle ust. § 117 odst. 1 SŘ ČR použijí při každém výkonu veřejné správy. Zákonodárce takto
zdůrazňuje důležitost a význam této zásady.
Podle ust. § 2 odst. 2 SŘ ČR postupuje správní orgán v souladu se zákony, ostatními právními
předpisy, i mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu. Byť je tato zásada nazývána
zásadou legality tj. zákonnosti, správní orgán je povinen postupovat v souladu nejen se zákony, nýbrž
s celým právním řádem.13 Hovoří se proto někdy též o zásadě právnosti.14 Výslovně jsou zmíněny
mezinárodní smlouvy podle ust. čl. 10 Ústavy ČR, 15 přičemž správní orgány posuzují též soulad
právních předpisů s mezinárodní smlouvou.16 Správní orgány mají povinnost postupovat kromě
zákonů a mezinárodních smluv dále též podle ústavních zákonů, právních předpisů EU na základě
ust. čl. 10a Ústavy ČR a dalších podzákonných předpisů jakou jsou např. nařízení vlády, 17 vyhlášky
ministerstev18 atd.19 Zásada legality není ve správním řízení uplatňována absolutně. Ve
vymezených případech marginální povahy v kolizi s jinou zásadou, ve veřejném zájmu nemusí
správní orgán vždy striktně dodržovat zásadu legality. Příkladem může být ust. § 94 odst. 4, které
představuje porušení zásady legality z důvodu ochrany práv nabytých v dobré víře.
Zásada legality úzce souvisí se zásadou zákazu zneužití správního uvážení správního orgánu,
která je upravena v ust. § 2 odst. 2 SŘ ČR. Obě tyto zásady se pak uplatňují při interpretaci právního
předpisu, přičemž je kladen důraz na ústavně konformní způsob výkladu. 20 Zásada legality je pak
samostatně vymezena v ústavním pořádku, v Ústavě ČR v ust. čl. 2 odst. 3 a 4 a v Usnesení České
národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního
pořádku České republiky21 v ust. čl. 3 odst. 2 a 3, které shodně upravují, že státní, resp. veřejnou moc
lze uplatňovat pouze v případech, způsobem a v mezích stanovených zákonem a oprávnění každého
činit vše, co není zákonem zakázáno a zákaz nucení k něčemu, co zákon neukládá. Zároveň ust. čl.
4.

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen SŘ ČR.
Blíže VEDRAL, Josef. Správní řád: komentář. s. 77.
14 Jemelka, L., Pondělíčková, K., Bohadlo, D.: Správní řád. Komentář. 5. vydání. Praha: C. H. Beck,
2016, s. 950, s. 25.
15 Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, dále jen Ústava
ČR.
16 Blíže VEDRAL, Josef. Správní řád: komentář. s. 70.
17 Dle ust. čl. 78 Ústavy ČR.
18 Dle ust. čl. 79 odst. 3 Ústavy ČR.
19 Blíže VEDRAL, Josef. Správní řád: komentář. s. 71.
20 Nález Ústavního soudu ze dne 22. října 1996 sp. zn. III ÚS 277/96.
21 Usnesení 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 LZPS ČR.
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4 odst. 1 LZPS ČR stanovuje, že povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona, v jeho
mezích a při zachování základních práv a svobod. Zákonodárce pro ukládání povinností předpokládá
formu zákona či předpisu postaveného jemu naroveň, neboť tyto na rozdíl od podzákonných předpisů
byly aprobovány parlamentem, jenž vzešel z demokratických voleb lidu, který je dle ust. čl. 2 odst. 1
Ústavy ČR zdrojem veškeré státní moci. Ve vztahu ke správnímu trestání se uplatní ust. čl. 39 LZPS
ČR, které představuje zdůraznění zásady legality. Pro účely správního trestání představuje
požadavek zákonného stanovení správních deliktů a postihů za ně. Stejný požadavek vyplývá z ust.
čl. 7 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a svobod.22
Lze tedy konstatovat, že zásada legality je upravena v právním řádu ČR na nejvyšší možné
úrovni, správní orgány, jakož i ostatní orgány veřejné moci jsou jí při výkonu své činnosti vázány.
Ochrana zásady legality je mimo správní řízení23 zajištěna i nezávislými soudy ve správním
soudnictví.
Vymezení zásady legality ve slovenském správnom poriadku
V SP SR24 výslovně je zásada legality upravena v původním znění z r. 1967 ve větě první ust. §
3 odst. 1 mezi základní pravidla řízení. Jedná se o zásadu, která přesahuje rámec správního řízení a
vychází z ústavního práva.25 Podobně jako v SŘ ČR jsou správní orgány vázány zákony a ostatními
právními předpisy. Dá se tedy hovořit o stejné vázanosti správního orgánu správním řádem, jako je
tomu v českém správním řízení. Na rozdíl od SŘ ČR základní pravidla řízení v SP SR se neuplatňují
v každém správním řízení, vyloučí-li zvláštní právní předpis použití SP SR, vztahuje se toto vyloučení
i na základní pravidla řízení. Zásada legality je pro správní řízení v takovém případě dovozována
z Ústavy SR. 26
Ust. čl. 2 odst. 2 Ústavy SR27 stanoví povinnost státních orgánů postupovat v rozsahu a
způsobem stanoveným zákonem na základě ústavy a v jejich mezích. Ust. čl. 2 odst. 3 Ústavy SR
stanovuje oprávnění každého konat vše, co není zákonem zakázáno. V ust. čl. 13 odst. 2 Ústavy SR
je upraveno pravidlo pro ukládání povinností, obdobně jako v LZPS ČR, tedy pouze na základě
zákona nebo předpisů postavených jemu naroveň.28 Lze tedy tvrdit, že obdobně jako v právním řádu
ČR, tak i v právním řádu SR lze ukládat povinnosti jen na základě zákonného podkladu. V ust. čl. 49
Ústavy SR jsou upravena pravidla pro trestání, obdobným způsobem jako v LZPS ČR, v souladu
s Evropskou úmluvou. Právní řád SR tak také poskytuje ochranu zásady legality na té nejvyšší právní
úrovni, jíž se lze domoci i ve správním soudnictví.
5.

Zásada legality v právním řádu ČSSR
V právním řádu ČSSR upravoval správní řízení správní řád z r. 1967. V ust. § 3 odst. 1 tohoto
zákona byly opět správní orgány povinny postupovat v souladu s právními předpisy. Správní orgány
měly povinnost chránit zájmy státu a společnosti, práva a zájmy občanů a důsledně vyžadovaly plnění
jejich povinností. Správní orgány při své činnosti byly de iure vázány zhruba ve stejném rozsahu
právním řádem jako je tomu dnes. Na rozdíl od SP ČR správní řád z r. 1967 klade důraz na úlohu
správního orgánu důsledně vyžadovat plnění povinností.
6.

Publikována jako sdělení federálního ministerstva zahraničí č. 209/1992 Sb, ve znění Protokolů č.
3,5, 8 a 11, dále jen Evropská úmluva.
23 Opravné prostředky ve správním řízení.
24 Zákon č. 71/1967 Zb., o správnom konaní (správný poriadok), ve znění pozdějších předpisů, dále
jen SP SR.
25 POTASCH, Peter. HAŠANOVÁ, Janka. Zákon o správnom konaní (správný poriadok). Komentár.
s. 7.
26 POTASCH, Peter. HAŠANOVÁ, Janka. Zákon o správnom konaní (správný poriadok). Komentár.
s. 8.
27 Ústavní zákon č. 460/1992 Zb., Ústava Slovenskej republiky, ve znění pozdějších předpisů, dále
jen Ústava SR.
28 V tomto případě se jedná o mezinárodní smlouvy a nařízení vlády podle ust. § 122 odst. 2 Ústavy
SR.
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Na rozdíl od současných právních řádů ČR a SR, nebyla zásada legality upravena v ústavním
pořádku. V ust. čl. 34 Ústavy ČSSR29 byla zakotvena pouze povinnost občanů zachovávat ústavu i
ostatní zákony a dbát ve všem svém konání zájmů socialistického státu a společnosti pracujících.
Stejnou povinnost pro státní orgány30 Ústava ČSSR neupravovala rovněž i ustanovení o tom, že
každý je oprávněn konat to, co mu zákon nezakazuje a nemá povinnost konat, co mu zákon neukládá.
Chybělo ustanovení, podle kterého povinnost lze ukládat jen na základě zákona. Též zásada nullum
crimen sine lege, nebyla v ústavě zakotvena.
Docházelo ke zřetelné právní nerovnosti státu ve vztahu k občanům. Byť byl stát31 formálně
vázán ve správním řízení zásadou legality, v ústavní rovině nebyl stát povinen postupovat podle
zákona. Povinnosti bylo možno ukládat i podzákonnými předpisy, aniž by byly aprobovány orgány,
které vzešly ze svobodných voleb. Zákonodárné sbory byly obsazovány formálně zvolenými zástupci
lidu, kteří nebyli profesionálními politiky, běžně se věnovali svým občanským povoláním. Částečně i
proto nezasedaly zákonodárné sbory tak často, jako je tomu v současné době a formou zákona byly
upraveny jen ty nejdůležitější předpisy. Přínosem takto zjednodušeného legislativního procesu může
být vyšší flexibilita státu reagovat na společenské změny, avšak i vzhledem k vedoucí úloze KSČ ve
státě32 se jednalo spíše o prostředek k prosazování totalitní moci.
Samotná kontrola dodržování legality byla zajišťována státní prokuraturou, což neodpovídá pojetí
dělby moci v právním státě. Lze tedy shrnout, že uplatňování zásady legality ve správním řízení
v období bývalé ČSSR neodpovídalo požadavkům právního státu.
Je otázkou, nakolik je v dnešní době důležité se zabývat touto právní úpravou. My se však
domníváme, že vzhledem ke kontinuitě právního řádu a pro pochopení jeho nedostatků je znalost této
právní úpravy nezbytná, protože se s jejími následky musíme vypořádávat dodnes.
Atrofování právního řádu
Publius Cornelius Tacitus je autorem známé sentence, podle níž „v nejzkaženějším státě je
nejvíce zákonů“.33 Už staří Římané si tedy dobře uvědomovali nebezpečí nadměrné normotvorby, kdy
za tvrzeným cílem zpřesnění právních vztahů jde stín zneužití rozporů mezi normami a zejména riziko,
že právní řád se stane nepřehledným, z čehož budou těžit jen ti, kteří budou nadáni dokonalými
znalostmi dílčí oblasti právní úpravy a zbytek společnosti bude cítit odcizení od pro něj nepochopitelné
a složité normotvorby.
Jsme názoru, že praxe správního práva České republiky tomuto dává za pravdu. Je
nezpochybnitelné, že společenský vývoj lidstva vede k postupnému zesložiťování vztahů mezi lidmi,
stejně jako k vytváření právních oblastí, které dříve nemohly existovat, nebo je prostě nebylo potřeba
normovat. To samo sobě jistě není chybou práva, protože právo je zejména jakýmsi zrcadlem
společnosti. Je zřejmé, že muselo vzniknout pracovní právo, aby chránilo zaměstnance před
bezohlednými zaměstnavateli. Stejně tak muselo vzniknout právo upravující silniční provoz, autorská
práva nebo nakládání s částmi lidského těla pro účely transplantace; všechno toto právo je nutné a
v obecné rovině zvyšuje dosaženou úroveň civilizace, kvalitu právního řádu, chrání práva a oprávněné
zájmy nás všech.
Pro účely našeho příspěvku jsme provedli srovnání normotvorby na území ČR a SR za roky
1967, 1977, 1997, 1987, 1997, 2007 a 2016. Vycházeli jsme z Automatizovaného systému právních
informací od společnosti Wolters Kluwer ČR a.s..34 Srovnávali jsme počet zákonů, vyhlášek a
nařízení, které byly publikovány ve sbírkách v určitých letech. Jsme si vědomi, že se jedná pouze o
kvantifikační údaje, ze kterých nelze objektivně posoudit jak kvalitně je zásada legality uplatňována
při legislativním procesu. Přesto se domníváme, že i z takto zjištěných údajů si můžeme udělat
představu, jakými způsoby může být ovlivňováno uplatňování zásady legality. Důslednější aplikací
7.

Ústavní zákon č. 100/1960 Sb. Ústava Československé socialistické republiky, ve znění ústavního
zákona č. 62/1978 Sb., dále jen Ústava ČSSR.
30 Potažmo orgány veřejné moci.
31 Veřejná správa byla vykonávána převážně formou státní správy.
32 Ust. čl. 4. Ústavy ČSSR.
33 KUŤÁKOVÁ, Eva; MAREK, Václav; ZACHOVÁ, Jana. Moudrost věků. s. 114.
34 ASPI.
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této metody se zajištěním většího počtu dat by se pak mohlo charakterizovat úroveň právní kultury
včetně politických a společenských změn.
Z našeho výzkumu vyplývá, že za všechny zkoumané roky jak ve společném státě, tak i
v současných samostatných republikách převládá v legislativním procesu počet podzákonných
předpisů nad zákony. V největším počtu byly publikovány vyhlášky s výjimkou v r. 2007 v SR, kdy
byly nejpublikovanějším předpisy ve sbírce zákonů zákony. 35 Za roky 1967, 1977 a 1987 bylo ve
sbírce publikováno za rok průměrně 15 zákonů. Podzákonných předpisů bylo za uvedené roky
průměrně na rok publikováno 89. Za roky 1967, 1977 a 1987 tak zákony činí průměrně 14,7 % všech
publikovaných zákonů ve sbírce. Dle našeho názoru se jedná o nízké číslo, vliv na něj mělo fungování
zákonodárných sborů a také skutečnost, že povinnost bylo možné ukládat i podzákonnými předpisy,
jak je popsáno v předchozí kapitole. Těžiště legislativního procesu se tak mimo zákonodárné sbory.
Za roky v 1997, 2007 a 2016 bylo v ČR ve sbírce průměrně ročně publikováno 74 zákonů a
228 podzákonných předpisů. Poměr publikovaných zákonů ke všem publikovaným předpisům ve
sbírce činí 24 %. Za tyto roky v součtu bylo publikováno celkově 490 vyhlášek. Lze tedy konstatovat,
že v samostatné ČR se zvýšilo zastoupení zákonů v legislativním procesu zhruba o 10 % oproti
období před r. 1989. to může souviset jednak s profesionalizací zákonodárných sborů, nebo ústavní
povinností ukládat povinnosti zákonem. Rovněž došlo k všeobecnému nárůstu normotvorby. To
přisuzujeme společenským změnám a také přistoupení ČR do EU, jejíž politika má na normotvorbu
vliv.
Za roky v 1997, 2007 a 2016 bylo v SR ve sbírce průměrně publikováno 91 zákonů 175
podzákonných předpisů. Poměr publikovaných zákonů ke všem publikovaným předpisům ve sbírce
činí 34 %. Za tyto roky v součtu bylo publikováno celkově 301 vyhlášek. Dá se konstatovat, že u
normotvorby došlo k obdobným změnám jako v ČR. Upozorňujeme na vyšší podíl zákonů mezi
publikovanými předpisy. Z hlediska našeho výzkumu je v SR poněkud neobvyklý již zmíněný rok
2007, kdy nastalo několik anomálií. Jednak byly nejčastějšími publikovanými předpisy ve sbírce
zákony v celkovém počtu 152 publikovaných zákonů a zároveň v tomto roce bylo z podzákonných
předpisů nejčastěji publikováno nařízení v celkovém počtu 147 publikovaných nařízení36, nejméně
pak byly zastoupeny vyhlášky s celkovým počtem 115 publikovaných vyhlášek. Zároveň v tomto roce
bylo publikováno nejvíce nařízení ze všech zkoumaných roků.
Dovolujeme si ovšem upozornit i na hrozící opačný jev, tj. množství nových předpisů, které se
nad to velice často mění, což je dle našeho názoru závadou proti zásadě legitimity. Legitimita totiž
znamená morální právo státu vymáhat povinnosti. Pokud stát v této úloze selže a stane se pouhým
vydavatelem velkého množství norem, a toto množství je již samo o sobě nevymahatelné, pak podle
našeho názoru stát v takovém rezignuje na svou základní funkci, a to chránit spravedlivé zájmy osob
a budovat materiálně právní stát.
Je přitom zřejmé, že ani sebedokonalejší soubor právních norem není ničím víc než „law in
books“, pokud stát neumožní řádný materiální výkon právních norem „law in action“.
Závěr
Smyslem našeho příspěvku je tak nejen připomenout, že na rozdíl od období před rokem 1989
učinila veřejná správa dlouhou cestu směrem k lepší vymahatelnosti principu legality, což je
nepochybně pozitivní, na druhou stranu je ale ve vzniklé veřejné správě jistý nedostatek legitimity,
kdy legislativní proces chrlí velké množství nových, často velice komplikovaných a vzájemně
neprovázaných právních předpisů, jejichž aplikace způsobuje značné problémy. Veřejná správa se
tak dle našeho soudu stává poněkud zkostnatělou, délka správních řízení se značně prodlužuje,
čemuž napomáhá i zneužívání práva na opravné prostředky včetně soudních přezkumů ze strany
některých účastníků, kdy tyto opravné prostředky velice často neplní zamýšlený účel, tedy zajistit
kontrolu správních rozhodnutí a tím zvýšit kvalitu rozhodování ve veřejné správě, ale účastníci těchto
opravných prostředků zneužívají ve snaze oddálit rozhodnutí, pokud je pro ně negativní. 37
8.

Pro rok 2007 v SR se jednalo o 152 publikovaných zákonů.
V ostatních případech jak v ČR, SR i ČSSR se nikdy nestalo, že by bylo publikováno více nařízení
než vyhlášek.
37 To bylo typické u přezkumů přestupků, kdy často docházelo vlivem neúměrně dlouhého správního
přezkumu k promlčení.
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Chceme tak naznačit, že hledisko legality není samospasitelné, a je třeba do rozhodování
správních orgánů vnést také určitý korektiv zdravého rozumu. Správní orgán by v každém okamžiku
správního řízení měl mít na paměti, že jeho cílem je:
a) zjištění nezbytného množství informací o dané věci38
b) posouzení věci při vědomí důležitosti ochrany všech dotčených veřejných zájmů, tedy i těch,
k jejichž ochraně nebyl správní orgán přímo pověřen, a
c) snaha vyřešit věc co nejdříve, vzhledem ke složitosti a dalším objektivním okolnostem, a
zejména zajistit, aby v rozumné lhůtě vstoupilo rozhodnutí do právní moci (aby konečně mohlo
stanovit práva a povinnosti) a neskončilo jen jako akademický výrok.
Jsme přesvědčeni, že právě problematika legitimity a tím i materiální spravedlnosti
rozhodování je dnes přehlížena. Pokud správní orgány nepřestanou nadřazovat plnění procesních
povinností nad zjišťování materiální pravdy a spíše než hodnotovému uvažování se podvolí
postranním tlakům ve veřejné správě, dojde postupně k nemožnosti domoci se práva, nemožnosti
řádně chránit veřejné zájmy a tím ke znehodnocení kontrolní, rozhodovací a pečovatelské činnosti
veřejné správy.
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FILMOVÁ PROPAGANDA AKO SÚČASŤ NACISTICKEJ
IDEOLÓGIE
Rudolf Kasinec
Univerzita Komenského, Právnická fakulta
Abstrakt: V príspevku sa pokúsime analyzovať mocný nástroj nacistickej ideológie, ktorým bolo
filmové umenie. Nová forma umenia sa stala masovým manipulátorom politických a ideologických
názorov. Dôraz budeme klásť i na právnu stránku súvisiacu s nacistickou filmovou propagandou.
Kľúčové slová: propaganda, ideológia, nacizmus, právo, film.
Abstract: In our topic we will try to analyze the powerful tool of Nazi ideology- movie art. This new
form of art has become a mass manipulator of political and ideological thinking. We are also interested
in the legal issue, which we will find in the selected movies.
Key words: propaganda, ideology, Nazism, movie, law.
ÚVOD
Propaganda, ideológia a právo spolu veľmi úzko súvisia. Ak predstavitelia štátneho režimu
chcú presadiť svoju ideológiu v štáte, musia mať pod priamou kontrolou oblasť práva i propagandy.
Právo sa uplatňuje ako prostriedok priamej vnútornej kontroly voči všetkým občanom štátu.
Propaganda slúži na ovplyvňovanie názorov občanov, na osvojenie si ideológie zástupcov štátnej
moci. Najmä v nacistickom Nemecku a komunistickom Sovietskom zväze si čelní predstavitelia
totalitnej ideológie uvedomovali hrozivú manipulačnú silu, ktorú im poskytol nový druh umenia- film.
Film sa stal v ich rukách prostriedkom šírenia zla. Najnebezpečnejšie je, že „zlo je jednoduché
estetizovať a podriadiť ideologickej propagande.“1
Napriek relatívne krátkej existencii filmu ako novej formy umenia, už v prvej polovici 20.
storočia si významné politické osobnosti uvedomovali jeho ohromný potenciál ako prostriedku
ovplyvňovania názorov obrovských más. Lenin povedal- „zo všetkých umení je pre nás najdôležitejší
film.“ Stalin jeho výrok doplnil- „je to najväčší prostriedok masovej agitácie.“ A Trockij ho označil zas
za- „najlepší nástroj propagandy.“ Týmto bola budúcnosť filmu v Sovietskom zväze vopred
predurčená a mohol sa stať nástrojom manipulácie s verejnou mienkou. V nacistickom Nemecku bol
najväčším a najznámejším propagátorom filmu ako nástroja propagandy Joseph Goebbels. Ten
o filme povedal- „Je jedným z najmodernejších a najúčinnejších médií, ktoré pre ovplyvnenie más
existuje.“ Za týmto výrokom si pevne stál. Aj jeho pričinením neustále rástla popularita NSDAP od
roku 1933 a to najmä vďaka propagandistickým krátkym filmovým týždenníkom, celovečerným
hraným filmom i dlhometrážnym dokumentárnym filmom.
1

FILMOVÁ PROPAGANDA AKO SÚČASŤ NACISTICKEJ IDEOLÓGIE
Hitler (zastúpený Goebbelsom) i Stalin si veľmi dobre uvedomovali význam filmu pre
ovplyvňovanie obyvateľstva, pre obhajobu a šírenie im vyhovujúcich ideí, a i z toho dôvodu si
podriadili filmovú výrobu. V Sovietskom zväze bolo filmové podnikanie znárodnené už v roku 1919
a v nacistickom Nemecku ostalo síce formálne v súkromnom vlastníctve, ale pod ostražitým
politickým dozorom.2 Film sa tak stal priamou súčasťou štátnej ideológie a legitímnym prostriedkom
šírenia politických, spoločenských, rasových i ďalších názorov vládnucej strany. Film sa dostal pod
priamo kontrolu štátnej moci a tým za zaradil do jej mocenských štruktúr. V nacistickom Nemecku mal
pod patronátom celý proces výroby a produkcie minister propagandy Joseph Goebbels.
2

PETŘÍČEK, M.: Zlo a film, In: Film a dějiny 2: Adolf Hitler a tí druzí- filmové obrazy zla, s. 43.
JAROŠ, J.: Film ve službách hnědé i rudé totality, In: Film a dějiny 2: Adolf Hitler a tí druzí- filmové
obrazy zla, s. 49.
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Pred samotnou charakteristikou filmovej propagandy zadefinujeme pojem propaganda
všeobecne. Podľa Mackenzieho (Propaganda Boom, 1938): Propaganda je pokusom, buď
neúmyselným alebo ako súčasť systematickej kampane, nejakého jednotlivca či skupiny, ktorí
zastávajú vieru v nejaký požadovaný cieľ, presvedčiť ostatných, aby zaujali rovnaký postoj.3 Podľa T.
H. Qualtera (Propaganda and psychological warfare, 1962)- propagandu možno definovať ako
zámerne úsilie jednotlivca či skupiny vytvoriť, ovládnuť či zmeniť postoje iných skupín a to vďaka
aplikácii nástrojov komunikácie so zámerom, aby reakcie a názory ovplyvňovaných boli totožné s
prianím propagandistu.4
Stručnú definíciu nám predkladá R. Taylor. Podľa neho je to „pokus ovplyvniť verejné názory
publika prostredníctvom prenosu ideí a hodnôt.“5 Ďalej môžeme povedať, že propaganda je podpora,
ktorá rôznym spôsobom zahaľuje:
1. svoj pôvod alebo zdroje,
2. záujmy, ku ktorým sa upína,
3. metódy, ktoré používa,
4. obsah toho, čo šíri,
5. následky, ktoré z nej vyplývajú pre jej obete.6
Filmová propaganda je relatívne novým druhom propagandy, ktorý sa začína efektívne
využívať v 30-tych rokoch 20. storočia. Jej význam následku prudko vzrástol v súvislosti s rozmachom
televízneho vysielania, obrovským nárastom počtu kín a koncom 20. storočia v súvislosti z globálnym
rozširovaním internetu. Filmová propaganda je formou propagandy, ktorá je šírená prostredníctvom
filmu ako média a slúži na ovplyvňovanie veľkého počtu osôb. Najväčší v vplyv zohrala v histórii
nacistická filmová propaganda. Hlavnou úlohou tejto propagandy bolo:
a) dosiahnuť vopred vytýčený cieľ (upevnenie moci, oslava ideálov, podpora nenávisti voči
skupine obyvateľov a pod.);
b) ovplyvňovať názory publika;
c) silne pôsobiť na emócie diváka (odvoláva sa na nacionalizmus, rodinné hodnoty, budúcnosť
krajiny atď.);
d) snažiť sa ovplyvniť verejnú mienku, či presnejšie verejné názory jednotlivcov;
e) osloviť čo najširšiu skupinu osôb- filmy boli určené pre všetky spoločenské triedy a skupiny
(film dokázal spájať národy dokopy a posilňovať celonárodné politické hnutie).7
Okrem splnenia vytýčených cieľov, je potrebné spomenúť i predpoklady vytvorenia kvalitnej
a údernej propagandy. Medzi tieto predpoklady môže zaradiť:
a) Existencia propagandistu v podobe technika alebo samotného politického vodcu. Je to
osoba alebo skupina osôb, ktoré stoja za vznikom všetkých propagandistických filmov- buď
priamo alebo podliehajú ich schváleniu.
b) Skrytosť propagandy- Goebbels v jednom zo svojich prejavov (5. Marca 1937) povedal„Propaganda prestáva pôsobiť vo chvíli, kedy sme si jej vedomí.“
c) Propagandou sa zužuje perspektíva- uzatvára sa ňou myslenie, neumožňuje vytvárať si
vlastný úsudok. Diváci majú predkladané hodnoty prijať a v ideálnom prípade, by mali podľa
nich aj konať.
d) Pri filmovej propagande bolo žiadané vyvolať riadenú debatu o konkrétnom probléme,
v ktorej sa presadí požadované riešenie. Nacisti i boľševici využívali takéto techniky, aby
vyprovokovali publikum k požiadavke riešenie daného problému. Tento problém mali v pláne
aj tak uskutočniť, ale takýmto spôsobom mu prepožičali zdanie legitimity. Pre štátnu moc je
legitimita8 jej primárnym znakom spolu s legalitou a suverenitou. Legitimitou získavajú
zástupcovia štátnej moci oprávnenosť k vládnutiu.

3

MACKENZIE, A. J.: Propaganda Boom, p. 35.
QUALTER, T. H.: Propaganda and psychological warfare, p. 27.
5 TAYLOR, R.: Filmová propaganda: Sovětské Rusko a nacistické Německo, s. 31.
6 LUMLEY, F. E.: The Propaganda menace, p. 44.
7 TAYLOR, R.: Filmová propaganda: Sovětské Rusko a nacistické Německo, s. 21-35.
8 O legitimite práva bližšie pozri:
- ŠURKALA, J.: Praktické aspekty legitimity práva v postmodernej dobe. In : Acta Facultatis Iuridicae
Universitatis Comenianae . - Roč. 35, č. 2 (2016), s. 239-257.
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e)

f)
g)

h)

i)

Mala by obsahovať i časť pravdy. Dlhodobé používanie pravdy zaistí propagandistovi dôveru
divákov. Túto pravdu je potrebné vytrhnúť z kontextu a pridať i časť nepravdivých, no
dôležitých informácií.
Neoddeliteľnou súčasťou propagandy je jej verejná povaha. Čím viac adresátov myšlienky
propaganda zasiahne, tým bude účinnejšia.
Film ako prostriedok propagandy je pre divákov prístupnejší- vyžaduje menej úsilia, je
zrozumiteľnejší ako písané či hovorené slovo. Film bol v tom čase jediné médium masovej
komunikácie, ktoré sa obracalo na publikum a ktoré bolo zároveň davom.
Bol potrebná obrovský finančný kapitál potrebný na výrobu propagandistických materiálov.
Výroba filmového diela je nákladným projektom, ktorý si vyžaduje obrovské finančné nároky
a dlhý čas na jeho prípravu. Bol sčasti financovaný aj zo štátnych prostriedkov.
Kontrola zo strany štátnej moci pri procese výroby i pri následnej distribúcii. Na rozdiel od
prejavov a tlačených letákov bol jeho obsah nemenný, bolo ho možné zaslať kdekoľvek a bol
ľahko kontrolovateľný.9

KĽÚČOVÉ FILMOVÉ DIELA NACISTICKEJ PROPAGANDY
Nacistické Nemecko zastúpené Goebbelsom dokázalo naplno využiť film ako prostriedok
šírenia ideológie, ovplyvňovania verejnej mienky a skresľovania skutočnosti. Od krátkych
dokumentárnych filmov10, ktoré oslavovali napr. veľké víťazstvá na ďalekých frontoch, až po
celovečerné filmy, ktoré velebili ideály nacistickej strany alebo hlásali nenávisť voči židovskej časti
obyvateľstva. Za najznámejšie z celovečerných filmov sú pokladané- Víťazstvo viery (1933), Triumf
vôle (1935), Žid Suss (1940), Večný Žid (1940), Kolberg (1945). Bližšie sa budeme venovať len dvojici
filmov- Triumf vôle a Večný žid, ktorých obsah dokáže pobúriť aj dnešného diváka.
Pri oboch filmoch je dôležité brať ohľad na filmový žáner. Sú to dokumentárne filmy, ktorých
primárnym účelom je reflektovať skutočnosť, či už z jej súčasného alebo dejinného hľadiska. Film ako
masový informačný prostriedok mal v 40-tych rokoch 20. storočia priam až neobmedzenú informačnú
moc. Knihu, či noviny musí jednotlivec podriadiť dôkladnej analýze a to ich prečítaním. Cieľový subjekt
však bude vždy len jednotlivec. Kolektívny propagandistický účinok možno pripísať len rozhlasu,
televízii a filmu. Film však oproti rádiu víťazí svojou vizuálnou stránkou- nestačí len počuť, ale je
potrebné aj vidieť. „Od počiatku vzniku kinematografie funguje dokumentárny film ako dôležitý svedok
spoločenskej skutočnosti, ako jej kritický a angažovaný komentátor, ako pozorovateľ sveta.... Dobrý
dokumentárny film dokáže vtiahnuť do deja aj pôvodne nezainteresovaného diváka a v prípade
aktivistického dokumentu ho dokonca môže podnietiť ku konaniu, k zmene.“ 11 O to nebezpečnejšie
tieto filmy boli.
Vzťah medzi obrazmi zla a filmom vôbec nie je jednoduchý a je ešte komplikovanejší, v prípade
že do neho vstúpi historiografia. Film má predpoklady, aby sa stal jedinečným prameňom historických
informácií. Netýka sa to iba filmu dokumentárneho, ktorý je schopný zachytiť svoju dobu
s fotografickou vernosťou, ale i filmu hraného, ktorý možno chápať ako svedectvo o mentalite určitej
doby a dokonca i film nazývaný amatérsky.12 Aj preto je potrebné nazerať na nacistickú propagandu
z dobového i súčasného uhla pohľadu.
3

- ŠURKALA, J.: Teoretické aspekty legitimity Práva. In : Acta Iuridica Olomucensia . - Roč. 10, č. 3
(2015), s. 167-180.
- HAPLA, M.: Dělba moci a nezávislost justice, s. 75 – 76.
9 TAYLOR, R.: Filmová propaganda: Sovětské Rusko a nacistické Německo, s. 21-35.
10 Napr. Film Vodca daroval Židom mesto (Führer schenkt de Juden eine Stadt, 1944) mal predstaviť
koncentračný tábor v Čechách Terezín ako miesto, kde Židia spokojne pracujú pre Ríšu a majú
dostatok jedla i zábavy. Film režíroval slávny nemecký herec, spevák a režisér židovského pôvodu
Kurt Gerron, ktorý bol krátko po dokončení filmu prevezený (aj spolu s ďalšími účinkujúcimi) do
Osvienčimu a tam zavraždený v plynovej komore. Po 2. svetovej vojne sa snímok stratil a existujú len
jeho neúplné fragmenty (niečo okolo 20 min.). Film a návšteva Terezína príslušníkmi Červeného kríža
bol odpornou a dlhodobo pripravovanou propagandou, ktorú mala oklamať všetkých. Časť dokumentu
pozri: Reichsfilme - Das Leben Der Juden Im Theresienstadt (full documentary, german), In:
https://www.youtube.com/watch?v=UP8eYTwmPt0, Dostupné 6.4.2017.
11 PLENCNER, A.: Aktivistický dokument ako nástroj na podporu sociálnej zmeny, s. 6.
12 PETŘÍČEK, M.: Zlo a film, In: Film a dějiny 2: Adolf Hitler a tí druzí- filmové obrazy zla, s. 41.
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Analýza filmu Večný Žid
Vo filme Večný žid možno skreslenie reality sledovať už od samotného úvodu. Rozprávač nám
sľubuje odhalenie skutočnej podstaty židovského národa, nie ako je tomu v Nemecku: kde sa
„skrývajú za masku civilizovaných Európanov“.13 Film je z roku 1940 a v úvode sa tu popisuje situácia
v poľských židovských getách. Ukazujú sa židovské príbytky ako zanedbané a špinavé, čo je len
dôsledok hrozných podmienok, ktoré boli úmyselne vytvorené (obrovské množstvo ľudí žijúce na
malom priestore). Ďalej vo filme zaznievajú ďalšie urážajúce tvrdenia ako- „rozlieha sa tu mor, ktorý
ohrozuje zdravie árijskej populácie“14. Následne režisér prirovnáva židovský národ ku krysám, ktoré
na mapke Sveta zaplavujú všetky civilizované štáty.
Autori z kontextu vytrhávajú i časti filmových diela iných režisérov, ako napr. z amerického filmu
The House of Rothschild (1934). Predkladajú sa tu vymyslené štatistiky. Židia v Nemecku sú
obviňovaní z každej neprávosti, ukazujú sa tu svetové a nemecké osobnosti židovského pôvodu, ktoré
sú tvrdými zástancami kapitalizmu. Napriek relatívne krátkej minutáži (niečo viac ako 60 minút) je vo
filme množstvo „pravdivých“ informácií, ktorých úlohou je manipulovať verejnou mienkou a presvedčiť
nemeckých občanov o nebezpečenstve židovského národa pre budúci vývoj Nemecka i Európy.
A samotný záver je najúdernejší. J. Jaroš uvádza, že podľa režiséra je jediným zmyslom života Židov
hromadenie peňazí, že nepoznajú iné ušľachtilé hodnoty, odpudzuje ich pracovitosť a ich umelecká
tvorba je charakteristická zvrhlosťou. Vo svojej demagogickej obžalobe pridáva i emotívne
znepokojujúce zábery rituálneho zabíjania zvierat, ktoré musia byť zbavené krvi, aby mäso mohlo byť
kóšer.15
Večný Žid Fritza Hipplera (1940) sa zaradzuje medzi najjedovatejšie propagandistické filmy,
aké kedy boli natočené. Napriek morálnym výhradám, ktoré môže súčasný divák k filmu zaujať, sa
nedá poprieť, že tento film je jedným z najúčinnejších. Najmä záverečné vyvrcholenie filmu je také
pôsobivé, že môže vyvolať antisemitské pocity i u Žida, a najmä z tohto dôvodu je jeho šírenie prísne
obmedzené.16 Vyvrcholenie filmu zobrazuje rituálne vraždenie zvierat, ktoré má dosiahnuť jeho úplné
odkrvenie a to z náboženských dôvodov17. Toto usmrcovanie zvierat je vyobrazené veľmi
naturalisticky a i súčasní divák má z neho nepríjemné pocity. Napriek mnohým klamstvám
a skresľovaniu reality i histórie, je práve to „barbarské vraždenie“ zvierat najúčinnejšie.
O údernosti a nebezpečnosti filmu v dobe jeho vzniku svedčia i hodnotenie súdobého kritika,
ktorý napísal- Večný Žid nie je len filmovým príbehom, ale dokumentárnym filmom o svetovom
Židovstve. Ukazuje Židov a predkladá o nich správu chladne a objektívne. Použitý je štýl filmovej
reportáže, ktorá si dáva za cieľ uplatňovať svoj vplyv len prostredníctvom neúplatného obrazu. Jeho
účinok na divákov môžeme hľadať práve v tejto chladnej objektivite.18 Aj tieto slová svedčia
o myšlienke nenávisti voči židovskému národu, ktorú nebezpečne propagoval. Dokonca v súčasnosti
je v Nemecku i ďalších štátoch zakázaná jeho verejné projekcia. Je možné ho premietnuť divákom
len po predchádzajúcom súhlase príslušných orgánov. Možné je ho skúmať iba pre vedecké účely.
3.1

Analýza filmu Triumf vôle
Najznámejšia režisérka nemeckých propagandistických filmov Leni Riefenstahl vytvorila toto
impozantné filmové dielo na žiadosť samotného Adolfa Hitlera, ktorý chcel zdokumentovať dlho
pripravovanú udalosť a to zasadnutie 6. ríšskeho zjazdu NSDAP v Norimbergu 4.až10. septembra
1934. Aj keď samotný film pôsobí majestátne, vznikol za pomerne malú sumu- 28 000 ríšskych
mariek. Na jeho vzniku sa podieľal štáb okolo 170 ľudí, z ktorého bolo 16 kameramanov (tí mali
k dispozícii 30 kamier). Napriek týmto faktom sa podarilo projekt úspešne zrealizovať a film sa stal
výkladnou skriňou rastúcej moci nacistickej strany a Adolfa Hitlera.
3.2

FRITZ HIPPLER : Večný Žid (Der ewige Jude, Dokumentárny / Historický, Nemecko, 1940, 62
min.).
14 Tamtiež.
15 JAROŠ, J.: Film ve službách hnědé i rudé totality, In: Film a dějiny 2: Adolf Hitler a tí druzí- filmové
obrazy zla, s. 57-58.
16 TAYLOR, R.: Filmová propaganda: Sovětské Rusko a nacistické Německo, s. 262.
17 O problematike zákazu konzumácie krvi z náboženského i právneho hľadiska bližšie pozri: Turčan,
M.: Zákon a etika vo svetle jeruzalemského koncilu, Bratislava, 2016.
18 TAYLOR, R.: Filmová propaganda: Sovětské Rusko a nacistické Německo, s. 263.
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Tento film má na rozdiel od predchádzajúceho nesporné filmárske kvality. Môžeme ho označiť
za oslavu nemeckého národa a jeho čelných predstaviteľov. Okrem Adolfa Hitlera sa vo filme objavia
aj ďalší najvýznamnejší členovia NSDAP- Hess, Göring, Himmler, Goebbels a mnohí ďalší. Film
začína progresívnymi kamerovými zábermi vytvorenými z lietadla a dokumentuje príchod A. Hitlera
do Norimbergu. Následne je ukázaná krásna architektúra mesta a zaplnené ulice čakajúce na svojho
vodcu. Až po viac ako 20 minútach začína prvý príhovor- Rudolf Hess otvára zasadnutie zjazdu.
Príhovory prednesú i ďalší popredný predstavitelia strany. Ďalej nasledujú prehliadky pracovných
zborov SA, mládežníckej nacistickej organizácie- Hitlerjugend a vojenských jednotiek- SS. Najviac
priestoru dostáva A. Hitler, ktorý sa vyjadruje ku každej z týchto udalostí. Ďalej nám režisérka ukazuje
proces uvádzania nových symbolov (vlajok s hákovým krížom), ktoré je poňaté vo forme osobného
„posvätenia“ starou vlajkou samotným vodcom. Potom už nasledujú záverečné prejavy s finálnym
Hessovým zvolaním „Strana je Hitler! Ale Hitler je Nemecko, tak ako Nemecko je Hitler!“ Posledný
záber vo filme je na hákový kríž sprevádzaný hymnou NSDAP. 19
Goebbels po zhliadnutí filmu v roku 1935 o ňom vyhlásil: Tento film sa vyznačuje svojim
mimoriadnym úspechom. Je aktuálny v tom, že ukazuje súčasnosť v monumentálnych a doposiaľ
nevídaných obrazoch neprekonateľných udalostí nášho politického života. Je to veľký filmový obraz
nášho Vodcu, ktorého tu vidíme s energickosťou doposiaľ neukázanou. Nie je iba politicky ladeným
filmom. Pretavil mocný rytmus tejto veľkej epochy do vynikajúceho umeleckého diela. 20 Tento film je
spojením politiky a umeleckého diela.
Zo súčasného pohľadu môže byť film nebezpečný najmä pre množstvo nacistickým symbolov,
ktoré sa v ňom vyskytujú. Škodlivá je aj prítomnosť mnohých nacistických vojnových zločincov na čele
s Adolfom Hitlerom. K tomu však treba pristupovať z historického hľadiska. Film samotný môže byť
dôležitým mementom a varovať nás pred cielenou manipuláciou más prostredníctvom všetkých
druhov propagandy s dôrazom na filmovú propagandu.
Vzájomná konfrontácia oboch filmov
Oba spracované filmy zohrali významnú úlohu v nemeckej nacistickej propagande. Medzi
oboma filmami však môžeme nájsť množstvo rozdielov. Preto chceme popísať aspoň niekoľko
najdôležitejších z nich:
a) Film triumf vôle je oslavou nemeckého národa, ktorý sa dokázal pozviechať z ťažkej
situácie po 1. svetovej vojne a vďaka práci nemeckých občanov (členov NSDAP)
napreduje míľovými krokmi. Film Večný Žid, je na rozdiel od toho, filmom plným nenávisti,
ktorý dehonestuje židovský národ v globálnej i vnútroštátnej rovine.
b) Film Triumf vôle sa zameriava na popis jedinej udalosti- 6. ríšskeho zjazdu NSDAP v
Norimbergu. Večný Žid zas nepravdivo vykresľuje dobovú situáciu (židia žijúci v getách
v hrozných podmienkach) i historické pohyby židovského národa od jeho počiatkov až po
rok 1940. Režisér filmu sa nebojí dezinformovať, vyberať informácie z kontextu a dokonca
ani klamať (podiel židov na kriminálnych aktivitách vo svete).
c) Z umeleckého hľadiska spĺňa film Triumf vôle vysoké štandardy. Režisérka filmu Leni
Riefenstahl napriek časovej tiesni dokázala vytvoriť propagandistické dielo najvyššej
kvality, ktoré z filmárskeho pohľadu dokáže osloviť i dnešného diváka. Film Večný žid
naopak pôsobí nesmierne amatérsky. Rozprávač dokumentu tlačí na vlastenecké hodnoty
Nemcov, režisér používa filmové materiály iných režisérov, často pracuje s
fiktívnymi kreslenými mapami a pod.
d) Triumf vôle je pozitívnou propagandou. Neútočí sa v ňom na žiaden národ, ani rasu. Vo
filme sa objavuje množstvo nacistických symbolov a pokrikov- čo môže byť zo súčasného
pohľadu brané ako propagácia nacizmu. Problémom druhého filmu je, že vykresľuje
„skutočný život“ Židov, ktorí podľa režiséra parazitujú na domovských národoch. Samotný
film je negatívnou, útočnou a urážajúcou propagandou.
e) Dôležité je umiestniť oba filmy do historického konceptu. V roku 1934 (Triumf vôle) si
potrebovala NSDAP upevniť svoje postavenie a získať podporu čo najväčšieho počtu
občanov. V roku 1940 (Večný Žid) bola 2. Svetová vojna v plnom prúde, moc v štáte bola
3.3

LENI RIEFENSTAHL : Triumf vôle (Triumph des Willens, Dokumentárny, Nemecko, 1935, 114
min.).
20 TAYLOR, R.: Filmová propaganda: Sovětské Rusko a nacistické Německo, s. 260.
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f)

pevne v rukách nacistov a nebolo nutné viac podporovať svoje ideály. Bolo však potrebné
presvedčiť občanov o správnosti likvidácie židovského obyvateľstva. Napriek obrovskej
moci nacistickej strany, sa mohli rozpútať nepokoje, ktoré by oslabili jej pozíciu a to
v prípade, ak by hrozné skutočnosti vyhladzovacích táborov vyplávali na povrch. Tento film
slúžil ako ospravedlnenie a odôvodnenie realizovaných i chystaných činov nacistov.
Zaujímavé je aj súčasné postavenie oboch filmov. Triumf vôle je možné bez problémov
legálnou cestou získať z internetových e-shopov. Večný žid je dostupný len na fórach,
ktoré sú známe porušovaním autorských práv a nie je možné získať jeho legálnu kópiu
(hoci aj v pôvodnom znení) zo žiadneho z populárnych e-shopov. Distribúcia filmu je
naďalej zakázaná vo viacerých štátoch.

ZÁVER
Môže sa zdať, že nacistická filmová propaganda, nie je pre súčasnú právnu teóriu i prax vôbec
podstatná. Opak je však pravdou. Nacistická a sovietska filmová propaganda bolo majstrovsky
zrealizovaná a i súčasná podoba filmovej propagandy čerpá z jej manipulátorského odkazu.
Propaganda je taktiež živou témou v súčasných filmových dielach, ktoré budujú svoj príbeh na týchto
historických predchodcoch. Propaganda je i dôležitou súčasťou súčasných antiutopistických filmov21,
akými sú napr. V ako Vendeta (V for Vendetta, 2005) Equlibrium (2002), Na hrane zajtrajška (Edge
of Tomorrow, 2014). Historická podoba propagandy22 sa tiež objavuje v pozadí filmov ako Farba
víťazstva (Race, 2016), Nehanební bastardi (Inglourious Basterds, 2009), Chlapec v pruhovanom
pyžame (The Boy in the Striped Pajamas, 2008).
Taktiež nesmieme zabúdať na tému samotného holokaustu. Každý rok vo svete vznikne
niekoľko významných filmov, ktoré mapujú toto smutné obdobie nedávnej ľudskej histórie. Koncom
roka 2016 vznikli filmy ako Wolyn (mapujúci vzťah Poliakov, Ukrajincov a Židov na počiatku
a v priebehu 2. svetovej vojny na poľskom- ukrajinskom pohraničí) a Hmla v auguste (film sa zaoberá
zabíjaním detských pacientov v psychiatrickom sanatóriu v roku 1940 ako súčasť nacistického
programu s krycím názvom T4, ktorý mal oslobodiť nemecké obyvateľstvo od dedičných chorôb),
v roku 2017 mal zas priemeru americký film Úkryt v zoo (zamestnanci zoologickej záhrady poskytujú
pomoc Židom z varšavského geta, ktorí nájdu úkryt v pivničných priestoroch zoologickej záhrady).
Ďalší význam majú filmy nacistickej filmovej propagandy pre oblasť trestného práva. Už bolo
spomínané, že verejná distribúcia a premietanie týchto filmov je vo viacerých štátoch prísne
zakázané. Aj podľa nášho právneho poriadku by mohlo byť verejné premietanie a šírenie myšlienok
v nich vyobrazených požadované za naplnenie skutkových podstát viacerých trestných činov.
Napríklad by sme tu mohli aplikovať ustanovenia Trestného zákona 300/2005 Z. z. a to konkrétne
viaceré paragrafy jeho Dvanástej hlavy- Trestné činy proti mieru, proti ľudskosti, trestné činy
terorizmu, extrémizmu a trestné činy vojnové (napr. § 421 Založenie, podpora a propagácia hnutia
smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd; § 422 Prejav sympatie k hnutiu smerujúcemu k
potlačeniu základných práv a slobôd; § 422c Prechovávanie extrémistických materiálov atď.).
Filmová propaganda predstavovala dôležitú súčasť nacistickej ideológie a mala výrazný vplyv
na ovplyvňovanie názorov občanov v dobe jej vzniku. Dokonca môžeme konštatovať, že i dnes si
väčšina filmov zachovala svoju primárnu „zvrátenú“ ideu a dokáže podnecovať extrémistické ideály
i v súčasnosti. O to väčšiu opatrnosť treba dodržiavať pri ich distribúcii a verejnom šírení. Aj film starší
ako 80 rokov dokáže zasiať nebezpečnú myšlienku do mysle súčasného človeka, ktorý je potom
náchylnejší k prejavom extrémizmu a neznášanlivosti.
Film Večný Žid býva často krát označovaný za stelesnenie zla nacistickej ideológie o čistote
árijskej rasy. Zlo je čosi, čo iba vychádza najavo v slovách a činoch, zlo sa iba stelesňuje v niečom
inom. Nemá vlastnú tvár a vlastne nemá ani vlastné meno; samo je nezobraziteľné, pretože ono samo
nijak nevyzerá – a jeho prítomnosť je možné iba pripomínať, ukazovať jeho stopy. Zlo je strašné preto,
že musíme zápasiť s jeho podobami a nemôžeme sa postaviť zlu samotnému. Zlo je všade tam, kde
je človek, ktorý je schopný zlo manifestovať. Práve preto nespočíva zmysel obrazov zla v tom, aby
4

Propaganda je hybnou silou deja a motivuje hlavné postavy k protištátnej činnosti, či už vo forme
občianskej neposlušnosti alebo realizáciou ústavného práva na odpor.
22 Objavuje sa tu ako súčasť filmového diela. Buď sú priamo použité archívne materiály, alebo sa
čerpá z archívnych zdrojov.
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zlo zobrazovali: pripomínajú jeho nezobraziteľnú podobu.23 Aj z tohto dôvodu je potrebné si hrôzy
spáchané za 2. svetovej vojny neustále pripomínať, negatívne ich hodnotiť, analyzovať širšie
súvislosti a zabrániť tak opakovaniu tejto najsmutnejšej kapitoly ľudských dejín.
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IDEOLÓGIA APLIKÁCIE PRÁVA POČAS KOMUNISTICKÉHO
REŽIMU V ČESKOSLOVENSKU
Andrea Kluknavská
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Abstrakt: Cieľom predkladaného príspevku je krátky exkurz do ideológie aplikácie práva počas
existencie komunistického režimu v Československu. V skúmanom období je možné rozlišovať dve
hlavné etapy vývoja socialistickej ideológie aplikácie práva, a to aktivistickú a v zásade anti formalistickú ideológiu doby stalinizmu s vrcholom okolo roku 1953 a extrémne formalistickú ideológiu
práva reálneho socializmu, ktorá vyvrcholila v 70. a 80. rokoch minulého storočia. A práve prvá etapa
vývoja socialistickej ideológie aplikácie práva stoji v centre našej pozornosti.
Kľúčové slová: ideológia aplikácie práva, anti - formalistická ideológia aplikácie práva, formalistická
ideológia aplikácia práva, marxizmus, stalinizmus
Abstract: The aim of the presented paper is a brief excursion into the ideology of application of law
during the existence of the communist regime in Czechoslovakia. In the period under review, it is
possible to distinguish two main stages of development of application os law of the socialist ideology,
an activistic one and fundamentally anti - formalistic ideology of Stalinism time with a peak around
1953 and extremely formalistic law ideology of socialism, which culminated in the 70s and 80s of last
century. It is first phase in the development of socialist ideology of application of law at the center of
our attention.
Key words: ideology of application of law, anti - formalist ideology of application of law, formalistic
application of law ideology, Marxism, Stalinism
ÚVOD
V priebehu existencie komunistického režimu v Československu možeme rozlíšiť dve hlavné
etapy vývoja socialistickej ideológie aplikácie práva, a to aktivistickú a v zásade anti-formalistickú
ideológiu doby stalinizmu s vrcholom v roku 1953 a extrémne formalistickú ideológiu práva reálneho
socializmu, ktorá vyvrcholila v 70. a 80. rokoch minulého storočia.1 Po zohľadnení rozsiahlosti danej
témy a skúmaného obdobia sme sa, v predkladanom príspevku, zamerali výhradne na obdobie po
Februári 1948 do konca roku 1953, pričom v centre našej pozornosti stojí predovšetkým sudcovská
ideológiá aplikácie práva.
1

MARXIZMUS - LENINIZMUS A PRÁVO VS. NOVÁ KOMUNISTICKÁ SPOLOČNOSŤ
Marxizmus je filozofiou histórie, ekonomiky a politiky, ktorá má nárok na úplný vedecký popis
sveta, pričom vo svojich počiatkoch bol marxizmus kritickou spoločenskou teóriou, v podstate bol
proti, nebol za niečo. Marxovo chápanie práva bolo silne sociálne kritické, keď právo definuje ako
„vôľu vládnucej triedy, ktorá je povýšená nad zákon“.2
Marxistická koncepcia samozrejme prekonala od svojho vzniku po dobu, kedy sa stala
oficiálnou ideológiou v novom sovietskom štáte zmeny. Následne sa táto koncepcia začína vzďaľovať
od koncepcie, v krajinách, kde bola táto ideológia iba jedna z mnohých. Podľa pôvodných doktrín mal
štát odumrieť a v novej, budúcej komunistickej spoločnosti – spoločnosti beztriednej – mal byť štátny
aparát úplne zbytočný, a spolu so štátom sa stáva zbytočné i právo. Sám Marx si však kladie otázky
2

KÜHN, Z.: Ideologie aplikace práva v době reálného socialismu. In Komunistické právo v
Československu, Kapitoly z dějin bezpráví. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický
ústav, 2009. s. 60. Pozri ďalej . KUKLÍK, J.:Vývoj Česko-Slovenského práva 1945-1989. Linde: Praha,
2009. 668.s.
2 KUKLÍK, J.: Vývoj Česko-Slovenského práva 1945-1989. Linde: Praha, 2009. 670 s.
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- Čo je štát?, Čo je právo? - čisto esencialisticky.3 Zároveň sa pýta aj na to, aké sú možnosti
prekonania daného spoločenského usporiadania.4 Z uvedeného je možné vyvodiť, že štát a právo sú
pre Marxa časti procesu, kedy jedna trieda presadzuje svoju vykorisťovateľskú vôľu do chvíle, než ju
odstráni trieda vykorisťovaná, ktorá potom odstráni vykorisťovateľský štát a právo. Proces
„odumierania štátu“ mal nastať v okamihu nastolenia krátkodobej diktatúry, ktorá mala zabezpečiť
prechod k beztriednej spoločnosti.5 Engels rozpracoval túto tézu prechodu od štátneho násilia vo
forme diktatúry k neštátnej komunistickej spoločnosti ako historické obdobie, v ktorom sa štátne
donútenie postupne nahradzuje funkciami štátu, ktorý vystupuje ako administrátor alebo správca
politického a ekonomického života.6 Štát a jeho právo v už spomínanej prechodovej fáze fungujú ako
inštitúcie, ktorým sú zverené časti dovtedy súkromnej sféry spoločnosti, a to výroby a rodinného
života, pričom sú zároveň ich štruktúry a funkcie podriadené vyššiemu sociálnemu celku.
Predmetnú tézu o prechodnosti štátu, práva a donucovania pôvodne prijal i Lenin. Podľa
neho v historickom okamihu, kedy väčšina utlačovaných potlačí svojich pôvodných utláčateľov, začne
štát a jeho inštitúcie odumierať, pričom použitie násilia je potrebné, aby sa vytvoril demokraticky
beztriedny ideál, v ktorom štátne donútenie stratí zmysel. Zároveň tvrdí, že „ľudia si zvyknú postupne
zachovávať elementárne pravidlá spoločenského spolužitia“7, štát a právo nebude potrebné.
Odumretie štátu a práva v tomto prípade však neznamená iba odumretie práva, ale aj odumretie
celého sociálneho systému, ktorý má byť nahradený iným normatívnym sytémom inej kvality. 8
Uvedené tvrdenia sa však pre totalitný štát stávajú úplne neprijateľné. Sám Višinskij odmieta
túto doktrínu.9 Nová stalinovská doktrína identifikuje právo síce len na štátnom donútení, ale predsa
len identifikuje. V centre pozornosti teda stojí len norma. Norma ale nie je skutočne aplikovaná ako

PŘIBÁŇ, J.: Na stráži jednoty světa: Marxizmus a právní teorie. In Komunistické právo v
Československu, Kapitoly z dějin bezpráví. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický
ústav, 2009. s. 60.
4 NOVOSÁD, F.: Karol Marx: vysvetiť kapitalizmus. In Dejiny sociálneho a politického myslenia.
Kalligram: Bratislava, 2013. 413 s.
5 Engels prepracoval túto tézu diktatúry proletariátu ďalej, pričom poukázal na to, že štátne donútenie
malo byť postupne nahradzované funkciou štátu ako administrátora či správcu politického a
ekonomického života. Sféru súkromnej výroby a rodinného života preberá štát a podriaďuje ju
vyššiemu sociálnemu celku. Pozri ďalej KUČERA, E.: K Marxově a Engelsově koncepci proletářské
politické společnosti. Právník. 1968, roč. 107, s. 393.
6 ENGELS, F.: Anti-Dühring. Praha: Sloboda,1949. 30 s. a n.
7 KÜHN, Z.: Ideologie aplikace práva v době reálného socialismu. In Komunistické právo v
Československu, Kapitoly z dějin bezpráví. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický
ústav, 2009. 63 s.
8 KNAPP, V.: Filozofické problémy socialistického práva. Praha: Akademia, 1967. s. 53 a nasl.
9 Sám Višinskij vychádza z pôvodnej doktríny marxizmus - leninizmu, avšak túto podľa potreby novej
spoločnosti upravuje, odmieta pôvodné teórie Pašukanisa a presadzuje tézu, že štát a právo plnia
dôležitú funkciu v boji proti nepriateľom socialistického štátu ako vonkajším tak i vnútorným. Tu je
možné sledovať ako bola klasická doktrína „pokrivená“ v duchu novej ideológie. Sám Višinskij zároveň
tvrdí, že odumretie je možné, ale až vtedy, ak socializmus „zvíťazí“ vo všetkých – alebo väčšine štátov.
„Štát vystriedal rodové zriadenie. Bol nielen následkom rozvoja výrobných síl a výrobných vzťahov
danej spoločnosti, ale práve i nutnou podmienkou ďalšieho vývoja. Bol silou, ktorá bola povolaná
udržovať „spoločnosť v medziach poriadku“. Bol organizáciou „majetnej triedy ako ochrany proti triede
nemajetnej“ (Engels), organizáciou, ktorá vládla ozbrojenými oddielami (armádou, loďstvom,
políciou), žalármi a inými donucovacími zariadeniami a ktorá používala k svojim cieľom zákony
a právo, ktoré sú nutnými súčasťami štátu. Štát predpokladá existenciu práva, ktoré je jedným
z najdôležitejších prostriedkov štátnej správy. Toto tvrdenie ovšem neznamená, že štát,ktorý
používa právo, stáva sa štátom „právnym“, ako sa domnievajú liberálni a demokratickí
profesori práva. Znamená to len toľko, že trieda, ktorá panuje v spoločnosti, prejavuje svoju
vôľu v podobe zákonov a uplatňuje svoju moc skrz svoje zákony. Opačne zase predpokladá
právo existenciu štátu, pretože „právo nie je ničím bez zriadenia, spôsobilého vynutiť si
zachovávanie právnych pravidiel“.“ VIŠINSKIJ, A.J.: Theorie soudních důkazů v sovětském právu.
Praha: Mír, 1950. 11 s.
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právo v spoločnosti, ale len ako norma identifikovaná výhradne s textom právneho predpisu.10 Po
zohľadnení uvedeného je potrebné súhlasiť s názorom Kühna11, ktorý uvádza, že tieto tendencie sa
dostávali do rozporu s aktivistickým prístupom stalinistickej praxe k aplikácii práva, na základe ktorej
bola budovaná ideológia voľnej aplikácie práva.
SUDCOVIA A SUDCOVSKÝ AKTIVIZMUS
Aktivistická koncepcia nebola ničím novým a práve stalinistická ideológia preferovala
a spoliehala sa na aktivizmus jednotlivca pri budovaní novej spoločnosti. Inak to nebolo ani
v Československu. Komunistická moc potrebovala prebudovať normatívny rámec tak, aby vyhovoval
jej potrebám, avšak zároveň bolo potrebné toto úsilie vtesnať do ideologického rámca a predstaviť ho
ako výsledok historického procesu. Predmetné snahy je možné vidieť i vo vyhláseniach popredných
predstaviteľov komunistickej strany. Gottwald vyhlásil, že: „Litera zákona, právny poriadok nám slúžia
k prebudovaniu spoločnosti.“12 Čepička hlásal, že právo musí vyjadrovať vôľu pracujúcej triedy.13
Práve aktivizmus celej spoločnosti, ktorý sa prejavil predovšetkým vo verejnej a aktívnej podpore
najmä prostredníctvom masových organizácii a pracujúceho ľudu napomáhali komunistickému
režimu. Logickým následkom celospoločenského aktivizmu, ktorý bol typický práve pre obdobie po
skončení 2. svetovej vojny a následne horlivo podporovaný komunistickou mocou, bolo jeho vyústenie
až do aktivizmu sudcovského. Sudcovia a prokurátori sa stali dôležitými piliermi vo vývoji práva a mali
právo aplikovať vo svetle nových spoločenských realít, mali pomáhať aktívne pri budovaní novej
spoločnosti. Ako taký, sa sudcovský aktivizmus reálne prejavil hneď po prijatí Ústavy z 9.mája.
Na tomto mieste považujeme za potrebné položiť si otázku, či musíme aktivizmus po prijatí
Ústavy 9. mája spájať výhradne s komunistickou mocou? Je nám zrejmé, že najmä po roku 1948 až
do roku 1949 boli hlavnými zástancami tejto novej doktríny najmä „kádrovo“ vhodní jednotlivci, avšak
bezprostredne po Februári 1948 bolo podľa vyjadrenia bývalého námestníka ministra spravodlivosti
Klosa len 1% z cca 2000 sudcov členov Komunistickej strany.14 Z uvedeného teda vyplýva, že väčšina
sudcov bezprostredne po Februári 1948 nebola členmi KSČ, avšak už po prijatí Ústavy z 9. mája sa
stretávame s rozhodnutiami súdov, ktoré boli ukladané bez existencie zákona, priamo na základe
ústavy.15 Ak teda vychádzame z daných údajov, môžeme predpokladať, že nie všetci sudcovia
3

KÜHN, Z.: Ideologie aplikace práva v době reálného socialismu. In Komunistické právo v
Československu, Kapitoly z dějin bezpráví. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický
ústav, 2009. 66 s.
11 ARŽANOV, M. A. – KEČEKJAN,S. F.- MAŇKOVSKIJ, B. S. - STROGOVIČ,M. S.: Teória štátu a
práva. Bratislava: SAVU,1951. 106 s.
12 PŘIBÁŇ, J.: Komunistická teórie státu a práva: kritický nástin struktúrních znaků a vývoje
československé právní teorie v období let 1948-89. In Vývoj práva v Československu v rokoch 1945
- 1989.Zostavil Karol Malý a Ladislav Soukup. Karolinum: Praha, 2004. 61 s. Pozri ďalej KNAPP, V.
:Učení Klementa Gottwalda o státu a o právu. Právník. 1950, roč. 89, s. 355, KNAPP, V.: Otázky státu,
práva a proletářské revoluce ve druhém svazku spisů Klementa Gottwalda. Právník. 1951, roč. 90, s.
131.
13 MALÝ, K.: Vývoj práva v Československu v letech 1945-1989 jako předmět vedeckého skoumaní.
In Vývoj práva v Československu v rokoch 1945 -1989. Zostavil Karol Malý a Ladislav Soukup.
Karolinum: Praha, 2004. 11 s. Pozri ďalej KNAPP, V.: Některé státovědecké problémy socialistické
zákonnosti. Právník. 1972, roč. 111, s. 609, DUBIVSKÝ, P.: Právo a socialistická zákonnosť v diele
V. I. Lenina. Socialistické súdnictvo. 1985, roč. 37, č. 4, s. 8, PEŠKA, P.: Za rozvoj socialistického
demokratismu, zdokonalování státního aparátu a upevňovaní socialistické zákonnosti. Právník. 1956,
roč. 95, s. 418, VYBÍRAL, B.: K některým otázkám socialistické zákonnosti v československém
trestním právu. Právník. 1957, roč. 96, s. 16, BOGUSZAK, J. – JIČÍNSKÝ, Z.: K problémům
socialistické zákonnosti. Právník. 1965, roč. 104, s. 197.
14 VOREL, J, - ŠIMÁNKOVÁ, A.-BABKA, L. (ed.): Českolovenská justice v letech 1948-1953
v dokumentech, II. Díl, Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, Praha, 2004. 71 a 72 s.
15 Napríklad Čl. 1 ods. 2 Ústavy z 9. mája (Rovnost § 1,ods.1 „Všichni občané jsou si před zákonem
rovni. (2) Muži a ženy mají stejné postavení v rodině i ve společnosti a stejný přístup ke vzdělání i ke
všem povoláním, úřadům a hodnostem.“). Uznesenie P205/1949 Okresného súdu v Štúrove zo dňa
22.12.1949, ktoré bolo prijaté priamo na základe Ústavy z 9 mája. Predmetný súd uvádza „súd
vzhľadom na ust. 1 ods. 2 Ústavy zo dňa 9. mája 1948 považuje poručníctvo nad maloletým FH a HH
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s novým režimom sympatizovali, a teda možeme vysloviť, aj keď iba hypotézu, že práve títo
nekomunistickí sudcovia v rannej ére boli vtiahnutí do celospoločenského aktivizmu a optimizmu
a naozaj po útrapách vojny verili v nový lepší systém a v nastupujúcom režime ešte nevideli
nepriateľa.
Zmeny v spoločnosti naberali rýchly spád a bolo zrejme naivné domnievať sa, že nezasiahnu
justíciu, sudcov a inštitút sudcovskej nezávislosti, i keď vyjadrenie boli sprvu zmierlivé.16 I napriek
tomu, že Ústava z 9. Mája ustanovovala, že sudcovskú moc vykonávajú v Československu nezávislé
sudy, platil opak, ktorý je možné preukázať na rozhodnutiach prijímaných pod vplyvom KSČ
a sovietských poradcov. Stav súdnictva v rannej ére je možné zdokumentovať i na vyjadreniach
sudcov a prokurátorov, ktorí pôsobili v danom období17, ale i na vyjadreniach predstaviteľov elít KSČ
ako výrok Bacílka na pléne ÚV KSČ krátko po procese „s centrom“: „O tom, kto je vinný, rozhodne
strana a bezpečnosť“.18
I napriek správne nastolenej ceste, z dokumentov z daného obdobia možeme vyvodiť19, že pre
mnohých sudcov táto cesta k socialistickému sudcovi nebola ľahká. Socialistický sudca, ktorý
aplikoval právo, si totiž musel byť vedomý zmyslu zákona s cieľom dodržiavania socialistickej
zákonnosti, ochrany záujmov ľudu a pracujúcej inteligencie. Interpretácia, ale musela byť zo svojej
podstaty flexibilná, redukcia len na nasledovanie skostnatených slov zákona bola kritizovaná. K tomu
ešte vplyv strany a politická úloha sudcu a sudca stratil akúkoľvek nezávislosť pri rozhodovaní veci.
Veď sám Gottwald vyhlásil, že: „Sudca musí súdiť podľa zákona s prihliadnutím na mienku ľudu
a stanovisko vlády“.
V priebehu roku 1948 a 1949 sa situácia radikálne mení, čistky sa dotkli 239 zamestnancov
(3,2%), z toho 159 sudcov a prokurátorov, 80 kancelárskych úradníkov, 54 vedúcich zamestnancov
súdov a prokuratúry, čo zasiahlo činnosť týchto orgánov.20 Mnohí historici i právni historici tvrdia, že
odišla elita. Samotní vysokí politickí predstavitelia si uvedomovali, že so sudcami a prokurátormi, ktorí
sú zaťažení zlým buržoáznym právom si justičný aparát nedokáže splniť svoju „pokrokovú funkciu
v ľudovodemokratickej republike“, veď iba 6% sudcov a prokurátorov pochádzalo z robotníckej triedy
a iba 5,5 % bolo členmi KSČ.21 A preto sa obrátili na robotnícku triedu a zákonom o zľudovení
súdnictva získavajú významné postavenie sudcovia z ľudu. Už v roku 1950 je ich až 36.698.22
Zároveň prvých absolventov chŕlia právnické školy pre pracujúcich a všetci povinne absolvujú
školenia marxizmu a leninizmu.
Zľudovenie súdnictva sa v ČSR, ale i strednej Európe, prejavilo jednak zmiešanými senátmi, v
ktorých sedeli sudcovia z ľudu a jednak rýchlokurzmi práva pre nových sudcov. Po februárovom
prevrate narástol počet nových kádrov - ľudových sudcov a robotníckych prokurátorov, ktorí boli často
bez stredoškolského vzdelania, právo vyštudovali na rôznych pochybných kurzoch práva. Týchto
právnikov spojovalo nedostatočné formálne vzdelanie, nedôvera k dovtedajšej právnej kultúre ako
takej, ale predovšetkým dôvera v komunistickú stranu, systém a ideológiu. Minister Čepička v roku
1948 poznamenal „noví adepti práva, ktorí nevyštudovali strednú školu - niektorí dokonca majú len 3
za zaniklé. Zákonným zástupcom menovaných je matka, pretože žena má rovnaké postavenie
v rodine ako muž v dôsledku čoho je žena nositeľkou rodičovskej moci.“, návrh na zrušenie
poručníctva bol navrhovateľkou doručený už 07.12.1948.
16 Vyjadrenie Gottwalda, ktoré ešte v roku 1946 veľmi zmierlivo vymedzuje chápanie sudcovskej moci.
Podľa neho nezávislosť sudcov neznamená nezávislosť od zákonov. Pozri bližšie KUKLÍK, J.: Vývoj
Česko-Slovenského práva 1945-1989. Linde: Praha, 2009. 661 s.
17 O skutočnej situácii v súdnicve koncom 40. a 50. rokov minulého storočia sa môžeme dozvedieť
i z vyjadrenia bývalého prokurátora J. Urválka, ktorý pôsobil ako prokurátor v procesoch celoštátneho
významu – M. Horáková a spol. a R. Slánsky a spol. a v roku 1953 vystriedal I.Daxnera vo funkcii
predsedu NS ČSR. Urválek vo svojom vyjadrení k procesu „ s centrom“ uvádza: „Dôležitá bola
kontrola a postoje prokurátorov a sudcov k výsledkom vyšetrovania.“ Pozri bližšie VOREL, J, ŠIMÁNKOVÁ, A.-BABKA, L. (ed.): Českolovenská justice v letech 1948-1953 v dokumentech, II. Díl,
Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, Praha, 2004. 80 s. a nasl.
18 Tamže, 80 s.
19 Tamže, 1 s. a nasl.
20 Tamže, 110 s.
21 Tamže, 110 s.
22 Tamže, 173 s.
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triedy mešťanky – nemajú napríklad v odbore trestného práva horšie vedomosti než ostatní, ba
dokonca v mnohom sú i lepší“.23 Postoj profesionálnych sudcov nebol celkom jednoznačný ako je to
možné vyvodiť z vyjadrenia sudcu Ulča „profesionálni sudcovia sa všeobecne zhodli na tom, že
sudcovia z ľudu môžu byť použití ako hodnotný zdroj informácií v tých oblastiach, o ktorých právnik
nevie v podstate nič... Najviac pomoci som dostal od sudcov z ľudu v žalobách, ktoré sa týkali
poľnohospodárstva“.24 Vo všeobecnosti však boli sudcovia z ľudu u profesionálnych sudcov veľmi
nepopulárni a to nielen preto, že politicky ovplyvňovali prípady a necelých desať rokov po skončení
vojny boli početnejší ako ich starší kolegovia, ale ich moc spočívala v tom, že ovládali kľúčové miesta
v justícii vrátane miest predsedov senátov. V roku 1951 z celkových 280 absolventov právnických
škôl práva bolo 55 predsedami okresných súdov, jeden bol na Najvyššom súde a 115 ich bolo na
okresnej prokuratúre. 25
Mnohí starší sudcovia, pokiaľ si chceli zachovať svoje posty, preukazovali voči režimu väčšiu
horlivosť ako ich mladší kolegovia, často však získavali prestížne miesta v senátoch iba preto, že ich
politická minulosť nebola veľmi pevná a jednoznačná a bola to akási skúška ich vernosti
komunistickému režimu.26
Ako príklad môžeme uviesť proces s generálnym tajomníkom KSČ R. Slánským a ďalšími
členmi jeho „sprisahaneckej skupiny“. Predsedajúcim sudcom bol muž, ktorý bol sudcom 30 rokov,
od roku 1924 a do KSČ vstúpil až po Februári 1948. Kádrové materiály ho popisovali ako pravicovo
orientovaného oportunistu pred vstupom do KSČ, s manželkou, ktorá mala malomeštiacke sklony,
avšak vynikal procedurálnymi a technickými schopnosťami.27 Ako vidíme jeho posudok bol veľmi
nejednoznačný, nepresvedčivý a konkrétny sudca jednoznačne nepredstavoval prototyp „kádra“.
Zaujímavé je, že v procese naproti tomuto predsedovi súdu sedel kolega, ktorý bol jeho pravým
opakom – mal skončených 9 tried „mešťanky“ a bol čerstvým absolventom právnopolitického
rýchlokurzu. 28
Tak či onak, veľké percento sudcov sa po februárovom prevrate stalo členmi KSČ, a tak boli
podrobení straníckej disciplíne a straníckym školeniam, a to bez výnimky, či šlo o sudcov z ľudu či o
profesionálnych sudcov. Zároveň nesmieme zabudnúť i na to, že samotné rozhodovanie sudcov bolo
predmetom kontroly prokurátorov, teda „elitou komunistickej justície“, ktorá mohla napadnúť väčšiu
časť trestných i civilných rozhodnutí na Najvyššom súde.29
Sudca Vitek, jeden z troch profesionálnych sudcov päťčlenného senátu Štátneho súdu, ktorý
bol obvinený z účasti na politicky vykonštruovaných procesoch uviedol: „Celý proces bol formálny a
bol organizovaný tzv. bezpečnostnou päťkou, rozsudky už boli dopredu určené, sudcovia ich len
vyhlásili, všetci hlasovali za určené tresty, nikto nemal odvahu hlasovať inak – strana rozhodla o
KÜHN, Z.: Socialistická justice. In Komunistické právo v Československu, Kapitoly z dějin bezpráví.
Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2009. 825 s. a n.
24 KUKLÍK, J.: Vývoj Česko-Slovenského práva 1945-1989. Praha: Linde, 2009. 660 s.
25 KÜHN, Z.: Socialistická justice. In Komunistické právo v Československu, Kapitoly z dějin bezpráví.
Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2009. 826 s. a n.
26 Tamže, 826 s. a n.
27 KÜHN, Z.: Socialistická justice. In Komunistické právo v Československu, Kapitoly z dějin bezpráví.
Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2009. 826 s.
28 ALEŠ, V.: Zneškodnění Slánského bandy - těžká rána válečným štváčům. Právník. 1953, roč. 92,
s. 80. Pozri ďalej PERNES,J.-FOITZIK, J.: Politické procesy v Československu po roku 1945 a „Prípad
Slánsky“. In Politické procesy v Československu po roku 1945. Brno: Prious, 2005.
29 Dôležitým politickým a verejným procesom sa venovala veľká pozornosť a takýto proces bol
pripravovaný v „kostce“ do detailu ako „divadelná hra“. Proces v kostce spočíval v tom, že sa pred
hlavným pojednávaním zišiel predseda senátu (ale aj celý senát), prokurátor a zástupca ŠtB, aby
pripravili pojednávanie. Na týchto konaniach sa prejednávali otázky, ktoré budú položené obvineným
a ktoré ŠtB pripravila, ŠtB taktiež informovala predsedu senátu a prokurátora, ako sú obžalovaní
pripravnení na zodpovedanie otázok počas tzv. udržovacích výsluchov (naučených naspamäť).
VOREL, J, - ŠIMÁNKOVÁ, A.-BABKA, L. (ed.): Českolovenská justice v letech 1948-1953
v dokumentech, II. Díl, Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, Praha, 2004. 60 s. Pozri
ďalej
KÜHN, Z.: Socialistická justice. In Komunistické právo v Československu, Kapitoly z dějin bezpráví.
Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2009. 826 s.
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trestoch a vine, súd o tom nerozhodoval, všetko bolo dopredu pripravené – ďalej uvádza – využívali
môj doktorát k tomu, aby dal právny náter obžalobe a výsledkom hlavného pojednávania“.30
Z uvedeného je zrejmé, že po celú dobu komunistického režimu sa za úpravou justície skrývali
dve základné motivácie: jednak snaha o celkovú kontrolu justície ako zložky presadzovania štátnej
moci, a jednak úsilie o vnesenie niektorých ideálov komunistickej ideológie priamo do aplikácie práva.
31 V kontexte uvedeného nie je možné vynechať ďalší znak, ktorý stál medzi nimi, a to tzv.
demokratizácia justície, ktorá vytvárala mylný dojem demokracie tam, kde v skutočnosti chýbal,
spomeňme inštitút sudcov z ľudu.
ŠTYL SUDCOVSKEJ A PRÁVNEJ ARGUMENTÁCIE
Ako vyplýva z vyššie uvedeného, aktivistická koncepcia ideológie práva nebola ničím
náhodným, práve naopak, práve na tomto aktivizme stála stalinistická ideológia. Aktivizmus mal
napomôcť pri budovaní socializmu a v boji proti nepriateľom socializmu, ako vonkajším tak
i vnútorným. Práve preto nemohli sudcovia stáť mimo tohto procesu budovania socializmu
a transformácie spoločnosti.32
Medzi jedno z prvých aktivistických rozhodnutí patrí rozhodnutie z roku 1949. V tomto
prípade Najvyšší súd potvrdil trest velezrady a osem rokov väzenia pre katolického kňaza vynesený
Štátnym súdom, ktorý odsúdil kňaza za to, že odmietol poskytnúť posledné pomazanie smrteľne
chorej žene preto, lebo bola členkou komunistickej strany, a donútil ju vystúpiť z Komunistickej
strany.33 Štátny súd a Najvyšší súd v tomto prípade využili prípad pre vyustrujúci sa boj proti katolíckej
cirkvi, poukázali na kriminálnu rolu Svätej stolice a využili ho k teatrálnej ukážke nového
komunistického štýlu sudcovského zdôvodnenia a rétoriky. Zreteľne je však možné možné sledovať
v rozhodnutiach po Februári 1948 opúšťanie pôvodnej kazuistiky.
Sudcovia neboli rozhodcami jednotlivých kauz, ale počas stalinizmu je poslanie sudcov
politické, sudcovia majú jasne artikulovať marxistickú politiku a jej princípy vo svojich rozhodnutiach.34
Toto nové postavenie sudcov a ich nové úlohy sa následne prejavujú v ich odôvodneniach a novej
rétorike. Odôvodnenia sú plné vzletných slov, marxistických fráz, porovnávaní s buržoáznym
systémom spoločnosti a odporúčaní a rád súdov, často kuriózneho charakteru. Napr. „súdený prípad
je jedným z tých mála, kde sa stretávame s príslušníkmi robotníckej triedy, ktorí mali byť ostatným
občanom vzorom a príkladom. Sklamali. Jeden tak a druhý onak, ale všetci rovnako škodlivo. Neverili
sebe a národu, verili však nepriateľom,...“ alebo „keby bol ukázneným občanom republiky, musel by
uznať, že potiaže v otázke bytov boli privodené na konci vojny práve tými, v prospech ktorých teraz
ilegálne pracoval“, alebo „namiesto toho, aby sa venoval ušľachtilému čítaniu, ktoré má k dispozícii
ľudovodemokratická mládež, holdoval kultúre západnej civilizácie...).35
Z uvedeného je možné vyvodiť záver, že socialistické súdnictvo bolo použité ako inštrument
pri zmenách, ktorými prechádzala československá spoločnosť, čo sa prejavilo nielen na civilnej a
trestnej judikatúre. Sudca mal rozhodovať politicky, ideologicky a nemal sa skrývať za obyčajný
4

KUKLÍK, J.: Vývoj Česko-Slovenského práva 1945-1989. Linde: Praha, 2009. 661 s.
KÜHN, Z.: Socialistická justice. In Komunistické právo v Československu, Kapitoly z dějin bezpráví.
Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2009. 825 s.
32 Tu je potrebné neopomenúť pojem socialistickej zákonnosti, ktorá bola chápaná ako jedna z
nepostrádateľných metód uskutočňovania funkcií štátu, a to prostredníctvom práva.Táto definícia bola
veľmi účelová a veľmi pružná, čím reagovala na aktuálne potreby štátu. Išlo vlastne o prázdnu formu
bez akéhokoľvek významu. Pozri ďalej KNAPP, V.: Vznik a vývoj socialistické zákonnosti. Právník.
1975, roč. 114, s. 1058, PEŠKA, P.: Za rozvoj socialistického demokratismu, zdokonalování státního
aparátu a upevňovaní socialistické zákonnosti. Právník. 1956, roč. 95, s. 418, BYSTŘINA, I.: K pojetí
socialistické zákonnosti. Právník. 1959, roč. 98, s. 693.
33 Rohodnutie Najvyššieho súdu ČSR z 30. septembra1949 Sb, s.r.č. 51/1949, To 144/49. Citované
podľa KÜHN, Z.: Ideologie aplikace práva v době reálného socialismu. In Komunistické právo v
Československu, Kapitoly z dějin bezpráví. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický
ústav, 2009. 67 s.
34 KUKLÍK, J.: Vývoj Česko-Slovenského práva 1945-1989. Linde: Praha, 2009. 674 s.
35 KÜHN, Z.: Ideologie aplikace práva v době reálného socialismu. In Komunistické právo v
Československu, Kapitoly z dějin bezpráví. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický
ústav, 2009. 69 s.
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formalizmus. Túto anti - formalistickú a anti - pozitivistickú ideológiu asi najlepšie vystihuje vyjadrenie
Knappa: „Úloha vedy nie je v scholastickom, dogmatickom a formálnom uvažovaní, neplodnom ako
biblický figovník, ako raz povedal akademik Višinskij o buržoáznej právnej vede, ale že miesto vedy
je v prednej bojovej línii, že vedecká pracovňa je kováčska dielňa, v ktorej sa kujú zbrane pre boj
robotníckej triedy. I v dielni právneho vedca sa kujú tieto zbrane, i jeho miesto je v prednej bojovej
línii. Avšak v prednej bojovej línii bojujú ako právni praktikovia, právnici v súdnictve, administratíve
i hospodárskom sektore, ktorí vykladajú a uplatňujú naše socialistické právo“36.
Po smrti Klementa Gottwalda a po odhalení kultu osobnosti J. V. Stalina dochádza k
politickému uvoľneniu, ktoré viedlo k úvahám o budúcom smerovaní spoločnosti. Zároveň dochádza
k odkloneniu sa od tézy o sudcovskej moci, ktorá mala prispieť k prebudovaniu spoločnosti. Sami
sudcovia sú obviňovaní z prílišného aktivizmu a z porušovania procesných noriem pri svojvoľnej
aplikácii práva. Samozrejme tieto zmeny prebiehajú pozvoľne, avšak nový trend a novú rétoriku je
možné sledovať už v rozhodnutiach NS ČSR z roku 1954.37
ZÁVER
Éru ranného socializmu možno charakterizovať ako veľmi optimistickú, čo sa týka budúcnosti
štátu sovietskeho typu a vedeckého potenciálu marxizmu - leninizmu, čo sa zákonite muselo
premietnuť do rozhodovania súdov. Skúmané obdobie je typické aktivistickou a v zásade anti formalistickou ideológiou aplikácie práva, pričom práve doba po vojne a spoločenská a politická
situácia kládli živnú pôdu pre aktivizmus celospoločenský, ktorý následne vyústil do aktivizmu
sudcovského ovplyvneného ideológiou marxizmu - leninizmu. Nový štýl, sudcovská a právna
argumentácia, vzletné vyjadrenia a často i kuriózne odporúčania sudcov sa stávajú súčasťou novej
justície, ktorá má napomáhať pri tranformácii spoločnosti, čím sa dostáva do popredia inštitucionálna
úloha justície.
Ideológia jednoznačne stojí v popredí a právny formalizmus sa prestal využívať. Nástup anti formalizmu spojený so zmenami v súdnictve, personálnymi čistkami, ale aj prísun nových „kádrovo“
zdatných sudcov, či sudcov z ľudu prispeli k premene sudcovskej aplikácie práva. Stalinistická
koncepcia sudcu a sudcovskej aplikácie práva v priebehu 50. rokov minulého storočia vytvorili jasný
ideál, ktorý bol neustále zvýrazňovaný v rozhodnutiach súdov. Rozhodnutia súdov obsahujú
množstvo marxistických fráz a hesiel komunistických ideológov, neustále opakujú rozdiely medzi
buržoáznymi spoločnosťami a poukazujú na nedostatky týchto spoločností a iracionálne povyšujú
socialistický systém na systém spravodlivý.
Zmena prichádza s pádom stalinizmu, kedy revolučné nadšenie opadá a aktéri socialistického
práva opúšťajú všemocný marxizmus - leninizmus, ideologicky vypätý anti - formalizmus a naivnú
kognitívnu doktrínu.
5
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THE INFLUENCE OF DANTE ALIGHIERI’S POLITICAL THOUGHT
IN HANS KELSEN’S THEORY OF INTERNATIONAL LAW
Alice Marras
University of Cagliari – Faculty of Humanities1
Abstract: Hans Kelsen (1881-1973) was the most important jurist of the twentieth century and the
founder of the Pure Theory of Law. His theory of International Law is grounded not only in his
Neokantian perspective but also in the political thought of Dante Alighieri, sketched through the
composition of the De Monarchia in 1317. In 1905 Kelsen wrote, indeed, Die Staatslehre des Dante
Alighieri. Kelsen’s aim was to clarify Dante’s theory of the state. In this work we can grasp the following
developments of his legal theory.
Key words: Kelsen, Dante, Theory of the State, International Law, Legal Theory
Hans Kelsen is well known as the founder of the Pure Theory of Law. Following the neokantian
ideal, Kelsen Pure Theory’s aim is to provide a legal construction lacking ideological, moral, political,
sociological, religious and historical elements. Kelsen’s legal order is composed of a system of formal
norms, totally independent from their content. Because of this, it is known either as “Normativism” or
as “Legal Formalism”.
Among his major works, we remember Hauptprobleme der Staatsrechtslehre entwickelt aus der Lehre
vom Rechtssatze (1911), Das Problem der Souveränität (1920), Reine Rechtslehre (1934), Law and
Peace in International Relations (1942), Peace through Law (1944) and Principles of International
Law (1952). His normative Theory of Law has had a widespread diffusion in the world, representing
even now the starting point for every scholars working in the field of Philosophy of Law.
It could seem surprising that the first book Kelsen wrote was about the political and legal
thought of Dante Alighieri. Discovered by italian philosopher Vittorio Frosini2, it’s important release on
the fact it discloses some essential developments of the theory of Law that Kelsen will develop later
on. In my presentation I argue that the Pure Theory of law finds his grounds not only in a rigid logicalnormative view of the legal system, but also in an extra-normative research. Even though Kelsen owes
the epistemological ideals of scientific objectivity, methodological purity and value-free to the NeoKantian German School, especially to H. Cohen and R. Stammler, his first work is focused on the
History of Law.
In this way, Kelsen offers another important research field connected to the study of Dante Alighieri’s
political and legal position. To his political interpretation Kelsen devotes a study, Die Staatslehre des
Dante Alighieri.3 Published in 1905, first in the Sixth volume of the Wiener Staatswissentschaftliche
Studien, then as a independent work printed by Franz Deuticke, it remains overlooked by Italian’s
critics4 until 1974.5
Kelsen’s purpose is to clarify Dante’s political and legal position through the examination of his
theory of the State, explained in the De Monarchia6. The De Monarchia is a work written in latin

1

This paper was conceptualised during my permanence at the University of Salzburg.
See FROSINI V., Kelsen e Dante, in La teoria dello stato in Dante; Riccobono, F., Gli inizi di Kelsen:
la teoria dello Stato in Dante, pp. 261-289; Riccobono, F. Interpretazioni kelseniane.
3 KELSEN H., Die Staatslehre des Dante Alighieri.
4 With the exception of Arrigo Solmi, who wrote in 1907 a review in SOLMI, A. Kelsen H.: die
Staatslehre des Dantes Alighieri, pp.98-111.
5 See MERLINO A., Storia di Kelsen. La recezione della Reine Rechtslehre in Italia.
6 ALIGHIERI, D., Monarchia, english ed. by HENRY, A. The De Monarchia of Dante Alighieri. See
QUAGLIONI, D. Per la Monarchia di Dante (1313) and QUAGLIONI, D. (critical ed.), Monarchia, di
Dante Alighieri.
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between 1313 and 1320.7 Its body is divided into three books, each of which expounds a specific
question. The first addresses a philosophical-legal-political issue: is the Universal Empire necessary
for the Well-being? The second one deals with an historical question: is there a Romans’ right to
achieve imperial authority, based on Providence will? The last one raises a theological question: is
the monarch authority derived directly from God or is there the mediation of his vicar, the pope?:
«Temporal Monarchy, called also the Empire, we define as a single Principality extending over all
peoples in time, or in those things and over those things which are measured by time. I Concerning it
three main questions arise. First, we may ask and seek to prove whether it is necessary for the wellbeing of the world; secondly, whether the Roman people rightfully appropriated the office of Monarchy;
and thirdly, whether the authority of Monarchy derives from God directly, or from another, a minister
or vicar of God.»8
Kelsen sees in Dante a political ideology reaching toward the future, in which Dante writes thinking of
the coming generations. Kelsen’s evaluation of Dante is twofold. On one side, Dante is a thinker
whose work represents the highest cultural point of Middle Ages, on the other side, he is the forerunner
of the concept of modern State. Kelsen underlines the beginning of an autonomous State’s Philosophy
and Philosophy of Law, aimed at keeping theology out of the equation. 9 Describing Dante’s theory,
Kelsen makes a comparison between the Theory of the State developed by Dante and that outlined
by his contemporaries. Kelsen’s Dante is, in other words, a forerunner of Kelsen himself. Although
with some variations, according to Garcia Salmones-Rovira, both live an important historical moment
of changes: Dante stood in the immediate pre-state moment at the end of Middle Ages, Kelsen writes
in a period in which Internationalism was beginning and with it the erosion of Westphalian state
sovereignty.10 Both experience a face of political and cultural crumbling: they become exiles, «pilgrims
of the world»11. Because of this, they build a political and legal structure, which is supposed to
overtake fragmentation and give perfect balance to the world community.
However, Dante remains bound to his theological grounds, clearly shown in the uninterrupted dialectic
between temporal and spiritual spheres. Kelsen’s skepticism, in contrast, rejects theology as nonscientific. Nevertheless, Kelsen acknowledges Dante’s use of a scientific strict method, tending to
legal unity. This orientation makes Dante able to write a scientific work, evaluated by Kelsen as greater
than his contemporaries’ works. Dante develops a theory of the State undertstood as a universal
State, lacking socio-political degenerations.12 Dante’s De Monarchia claims the necessity of a
temporal and universal monarchy, which should gather together all the separated kingdoms,
princedoms and territories, usually in conflict among themselves. This monarchy, called imperium, is
led by an emperor with temporal power, while the spiritual one is hold by the Pope. Dante’s emperor
is the judge in conflict resolutions, the peacemaker and also the legislator at the people’s service.
Kelsen takes into account many legal starting points, that he considers to be prominent in
Dante’s De Monarchia. Firstly, Kelsen highlights Dante’s attempt to define juridically the rule of Law,
the Rechtsstaat13. Dante’s monarchy, described by Wegele as a «Rechtsstaat der Menschheit»14, has
an inalienable and sovereign power; it wields authority over anything else. These are the bases of
Kelsen’s coercion, which characterize his legal order. According to Kelsen’s Hauptprobleme der
Staatsrechtslehre entwickelt aus der Lehre vom Rechtssatze, published in 1911, «Das Wesen der
7

There is discordance about dating this work. The most plausible hypothesis dates the Monarchia at
the same time of the writing of Dante’s Paradise, between 1313 and 1320. For instance, Kern believed
it was composed in 1313, Kraus, Gaia and Kelsen in 1317-1318, Strassburg in 1320.
8 Ivi, pp. 5-6.
9 “So liegt in der Entwicklung dieses Jahrhunderts der Höhepunkt mittelalterlicher Staatsdoktrin;
zugleich aber lassen sich die ersten deutlichen Anfänge einer modernen Staatsauffassung erkennen,
wie dies insbesondere bei Dante der Fall ist.” KELSEN H., Die Staatslehre des Dante Alighieri, p. 21.
10 Cfr. GARCIA-SALMONES ROVIRA, M. The Project of Positivism in International Law, p. 294.
11 Ivi, p. 292.
12 Cfr FROSINI, V. Kelsen e Dante.
13 Cfr FROSINI, V. Ivi.
14 Wegele said: “Seine Monarchie ist, um einen modernen Ausdruck zu gebrauchen, der Rechtsstaat
der Menschheit, das Amt des Kaisers ist: Frieden und Gerechtigkeit und Freiheit, die Grundlagen des
menschlichen Wohls, auf Erden aufrecht zu erhalten.” in WEGELE F. X. VON, Dante Alighieri’s Leben
und Werke, p. 314.
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Rechtsordnung besteht in ihrer Verpflichtung.»15 These bases are better defined in 1934 in Kelsen’s
well known book, the Reine Rechtslehre, where he says: «Der Staat ist eine Rechtsordnung»16. In
this manner, he affirms the identification of law and state, where law and state both mean legal order.
Kelsen draws a pyramidal order, in which every norm depends for its validity on a superior norm. This
step-structure of the law is called Stufenbau. He accomplishes his goal of providing a logical structure
when he declares the superior status of the International Law: every domestic order depends on it.
He argues for the unity of any legal system, in which the International dimension is the key.17
Therefore, the notion of Dante’s imperium unveils a special affinity with the concept of Kelsen’s
international legal order. Both attempt to organize the legal multiplicity.
This points to the second anchorage for Kelsen in Dante: the unity of the system. Kelsen values the
logical architecture and the medieval idea of unity, of which Dante is the greatest advocate.18 From
1911 the Viennese philosopher starts theorising legal monism, based on the concept of unity and
logical coherence, free from contradictions. In my opinion, this kelsenian epistemological foundation,
never forsaken, originated from the study of the De Monarchia. Kelsen’s Dante holds an ideal unitary
system and a strictly logical consistency.19 I believe Kelsen already intended to build this logical
system since 1905. This interpretation is strengthen by an historical consideration. Kelsen writes his
book about Dante when he is a young jurist. He has not systematize the Reine Rechtslehre yet. He is
subject to the Habsburg monarchy. The latter was a great entity, able to embody the ideal of a
supranational State for many reasons. First, it was geographically well-situated in the core of Europe;
second, it gathered different cultures, languages and religions, that often conflicted. The legal norm
represents the only connection which keeps together this various social context. Thus, legal unity
becomes the core of Kelsen’s system.
It could be argued that Kelsen was fascinated by the political structure of a universal monarchy,
at the head of which is an emperor who is either a public servant or a reference point for humankind.
From a historical standpoint, there would be similarities with the legal situation of the Habsburg
monarchy at the time Kelsen was writing. Kelsen is particularly interested in the distribution of power
between monarch and regional legislators20, hence, in the legal uniformity of Dante’s monarchy, a
monarchy capable maintaining regional autonomy. One must not forget Kelsen’s political resolution
to solve self-determinations of peoples’ problems. The Habsburg monarchy was dismembering. He
suggests a new political entity, a federation of States, in which Nations, States and groups could be
managed by the same emperor. Kelsen examines Dante’s emperor as the supreme authority on
partial powers. Indeed, Dante declares necessary to identify who is able to settle disagreements and
conflicts among different entities. Because of this, he presents the authority of the emperor as the only
character capable of avoiding war and injustice. According to Dante, «International Peace (...) require
International Authority with power to decide»21 an international authority that makes decisions
guaranteeing international peace. That neutral authority is the judge, who is – Dante says – the
emperor.22 In this institution rests the salvation of mankind and the ideal of an universal peaceful
monarchy: «Wherever strife is a possibility, in that place must be judgment; otherwise imperfection
would exist without its perfecting agent. I This could not be, for God and Nature are not wanting in
necessary things." It is self-evident that between any two princes, neither of whom owes allegiance to
the other, controversy may arise either by their own fault or by the fault of their subjects. For such,
judgment is necessary. And inasmuch as one owing no allegiance to the other can recognize no
authority in him (for an equal cannot control an equal), there must be a third prince with more ample
jurisdiction, who may govern both within the circle of his right. This prince will be or will not be a
15

KELSEN, H. Hauptprobleme der Staatsrechtslehre entwickelt aus der Lehre vom Rechtssatze, p.
80.
16 KELSEN, H. Reine Rechtslehre. Einleitung in die rechtswissenschaftliche Problematik.
17 Kelsen, H. Das Problem der Souveränität.
18 KELSEN, H. Die Staatslehre des Dante Alighieri, p. 38.
19 Cfr. BERNSTORFF, J. VON: The Public International Law Theory of Hans Kelsen. Believing in
Universal Law, pp. 78-79.
20 See LEPSIUS, O. Hans Kelsen on Dante Alighieri’s Political Philosophy.
21 GARCIA-SALMONES ROVIRA, M. The Project of Positivism in International Law, p. 294.
22 Some critics say Dante was an imperialist. Nevertheless, the emperor’s tasks are in Dante justice,
freedom and peace. In my opinion, hence, this claim collapses.
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Monarch. If he is, our purpose is fulfilled; if not, he will again have a coequal beyond the circle of his
jurisdiction, and again a third prince will be required.»23
Kelsen recovers Dante’s idea of the emperor, giving value to his jurisdictional role. «As head of his
“achieving peace” universal State– writes Kelsen – Dante imagined the emperor as a supreme judge
of peace.»24 It is not accidental that the most important kelsenian need is the creation of a global
jurisdiction: a international court with compulsory jurisdiction, guaranteeing neutrality in settling
conflicts among States.
According to Dante, the judge-emperor has temporal authority over the world, but there are not risks
of authoritarian tendencies. He does not have absolute and unlimited power: his power does not
correspond to the State’s power. 25 Kelsen highlights that this kind of emperor fulfils a simple «officium
Monarchiae»26, a public job at the service of mankind. As a consequence, being an emperor brings
not only rights, but also obligations.
«The imperium is above the emperor; the emperor is just a servant, an imperium instrument; with
respect to the State’s power his position is an officium, that surely authorizes him but, to the same
extent, it also forces him.»27
In contrast to the limited power of the emperor, the power of the universal State is supreme. Dante
gives to his universal monarchy the characteristics of the modern State: it is indivisible and inalienable.
It is sovereign.
In this regard, according to Frosini, Dante is for Kelsen «a supporter of the Empire as a Staatsform»28,
the theorist of an emperor as a public servant. Thanks to the emperor’s officium, Dante’s world is
protected by political degenerations29, by injurious conflicts between kings and rulers and by
dangerous hegemonic aspirations. For this reason the emperor results, after all, in the core of Dante’s
idea of public order -«And so all parts which we have designated as included in kingdoms, and
kingdoms themselves, should be ordered with reference to one Prince or Principality, that is, to one
Monarch or Monarchy.»30 In Kelsen’s Dante, the emperor is not characterised by negative
connotations, but rather he is the symbol of the political global unity. He rules the variety of the
international societies, reducing them to legal unity - which reflects the celestial unity.31
Another interesting point is, in my opinion, the aim of the rule of law in the two thinkers.
They present the same ultimate aim: universal peace. To achieve peace, Dante’s State must promote
a political doctrine. It is a justice-based State, that defends and pursues peace as a common good.32
Peace is understood in the modern meaning of Kelsen’s public order, as the basis of civilised
coexistence among people. In contrast with the Italian thinker, Kelsen while resuming Dante’s
interpretation, rules out justice as an irrational ideal and says: «Law is, essentially, an order for the
promotion of peace.»33 Two years later, he focuses his reflection on peace. He suggests a Permanent
League of the Manteinance of the Peace based on an international court and able to overcome the
failure of the Society of Nation and: «As long as it is not possible to remove from the interested States
the prerogative to answer the question of law and transfer it once and for all to an impartial authority,
namely, an international court, any further progress on the way to the pacification of the world is
23

Ivi, pp.29-30.
“Den Kaiser als obersten Friedensrichter” KELSEN, H. Die Staatslehre des Dante Alighieri, p. 60.
25 This point is emphasized in the discussion of the Donation of Costantin. Kelsen writes that an
emperor cannot divided the Empire, even when this division means a gift to the Church. See KELSEN,
H. Die Staatslehre des Dante Alighieri, pp. 91-94.
26 Ivi, p. 87.
27 Ivi, p. 95.
28 FROSINI, V. Kelsen e Dante, p. XVIII.
29 Dante said: “Only if a Monarch rules can the human race exist for its own sake; only if a Monarch
rules can the crooked policies be straightened, namely democracies, oligarchies, and tyrannies which
force mankind into slavery," as he sees who goes among them” in ALIGHIERI, D. The De Monarchia
of Dante Alighieri, p.44.
30 Ivi, p. 23.
31 Cfr. ALIGHIERI, D. The De Monarchia of Dante Alighieri, pp.26-27.
32 “Whence it is manifest that universal peace is the best of those things which are ordained for our
beatitude.” ALIGHIERI, D. The De Monarchia of Dante Alighieri, p. 16.
33 KELSEN, H. Law and Peace in International Relations. The Oliver Wendell Holmes Lectures, p. 1.
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absolutely excluded. Consequently, the next step on which our efforts must be concentrated is to bring
about an international treaty concluded by as many States as possible, victors as well as vanquished,
establishing a international court endowed with compulsory jurisdiction. This means that all the States
of the League constituted by this treaty are obliged to renounce war and reprisal as means of settling
conflicts, to submit all their disputes without exception to the decision of the court, and to carry out its
decisions in good faith.»34 This League arises on the road of a global centralized State, following the
developments of the International Law through a domestic analogy with the domestic Law.
For the two thinkers, the Universal Empire and the Permanent League of the Maintenance of the
Peace represent the need for legal and political authority to operate in the human society, ensuring
peace. Dante’s political reflection on the international authority as guardian of the Law, and thereby
of the global balance, and his ideal of a legal and political universe, led by a judge-emperor in order
to achieve peace and security form the pillars of later Kelsen’s International Law. One can find these
argumentations both in the European and in the American works of his.
Notwithstanding his admiration for Dante’s political thought, Kelsen stresses that the dimension of
Law can only be the positive one. According to Kelsen, Dante makes a mistake allowing a coexistence
of State and Church as two independent lights, sovereign, each within its own sphere. The two
institutions limit their mutual powers reciprocally: positive law is limited by canon law and vice versa.
In this respect, Dante goes certainly beyond the two great lights doctrine (duo magna luminaria), for
which the Pope is the sun (the big one) and the emperor is the moon. The moon does not have proper
light, so it receives its light from the sun, while in Dante «also the emperor is a sun» 35. According to
Dante, there are two suns instead, two separate institutions with their own powers, each deriving its
authority directly from God.36 This is for Kelsen not enough. He evaluates this relationship as
inadmissible.37 Furthermore, Dante enunciates that emperor must show a kind of reverence to the
Pope, like a first-born son to his father.38 In this way, he makes happiness on earth dependent on the
celestial armony. According to Kelsen, this is a no-consequential solution, by which Dante reaffirms
Church’s superiority.39 That makes Dante a man of his century.
For the Viennese, although in Middle Ages Dante’s position were modern, is not possible to accept a
legal structure, where two separate spheres coexist. A dualistic account still remains in Dante’s
interpretation. Such a dualism finds its unity only in the transcendent dimension of God. Therefore,
Dante is not able for Kelsen to carry the ordinatio ad unum through to completion: he retains legal
dualism.40 Unlike Dante, Kelsen can’t accept to find the unity in an extra-normative, even theological,
entity. Unity means legal monism, in other words, a formal and hierarchical structure of law having a
pure positive origin. This construction rules out a possible independence of the Canon Law.
Kelsen’s theory reaches the pinnacle with the primacy of International Law, having the legal capacity
to gather the variety of legal domestic orders under an international-legal community, which acts as a
guarantor of the unity through its Grundnorm.41
In conclusion, Dante represents an essential thinker for Kelsen’s philosophical thought. The
work, although early, contains the origins of the future kelsenian construction. Among Dante’s De
Monarchia issues, Kelsen seems first to take into account, to preserve and to overcome, in his future
books, the legal definition of the rule of law, which will represent the basis for his Normativism. The
34

KELSEN, H. Peace through Law, p. 13-14.
KELSEN, H. Die Staatslehre des Dante Alighieri, p. 102.
36 QUAGLIONI, D. Quanta est differentia inter solem et lunam. Tolomeo e la dottrina canonistica dei
duo luminaria
37 Ivi, pp. 115-116.
38 “Wherefore let Caesar honor Peter as a first-born son should honor his father, so that, refulgent
with the light of paternal grace, he may illumine with greater radiance the earthly sphere over which
he has been set by Him who alone is Ruler of all things spiritual and temporal." In ALIGHIERI, D. The
De Monarchia of Dante Alighieri, p. 206.
39 KELSEN, H. Die Staatslehre des Dante Alighieri, p. 116-117.
40 According to Kelsen, Dante’s double organization of humankind is in contradiction with his
principium unitatis. Following consequently this latter, one – the Church or the State - must rule the
other. See KELSEN, H. Die Staatslehre des Dante Alighieri, pp. 117-118.
41 See KELSEN, H. Reine Rechtslere, cit., pp. 72-84, 119 and ROEHRSSEN, C. (ed.), Hans Kelsen
nella cultura filosofico-giuridica del Novecento, pp. 43-44.
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latter remarks on the need to build a Unitarian system: Kelsen’s legal monism characterized by the
Stufenbau. This system is aimed at peace among States. According to Kelsen, achieving peace
means to provide immediately a neutral jurisdiction, needed to settle conflicts among entities. An
international court is the necessary requirement of a international peace-aimed project. As many
States as possible must agree on an international treaty and gather together in a global world. The
core of such world is the court, guarantor of the development of International Law and its community.
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TOCQUEVILLE’S LEGAL THOUGHT AND MONTESQUIEU’S
HERITAGE: INTERMEDIATE BODIES
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Abstract: According to Jacob Peter Mayer, Montesquieu’s De l’esprit des lois and Tocqueville’s De
la démocratie en Amérique are among the books that have profoundly changed our conception of
politics.1 Montesquieu and Tocqueville wrote less than a century apart but the French Revolution in
the intervening period had made it imperative for Montesquieu’s political and legal thinking to be
adapted to a new legal context: Tocqueville read Montesquieu’s work and transposed his doctrine of
the separation of powers and limited sovereignty to a new world.
Key words: Tocqueville Montesquieu Democracy Intermediate bodies.

1.
INTRODUCTION
Royer-Collard praised the publication of La démocratie en Amérique with the words: ‘Since
Montesquieu, there has been nothing like it’. Tocqueville had come to be considered a ‘second
Montesquieu’.2 However, it would be erroneous to conclude from the intellectual kinship between
Montesquieu and Tocqueville that the latter was a mere recipient of the former’s ideas, as stated by
Royer-Collard.
In a letter dated 9 August 1856 and addressed to Bouchitté, Tocqueville confessed to not having read
Montesquieu’s writings since 1850;3 a circumstance that did not prevent him from quoting and
referring to Montesquieu’s thought in his work of 1856 Lʼancien régime et la révolution.4
The century separating Montesquieu and Tocqueville had been marked by revolutions. 5 Both
Montesquieu and Tocqueville had been legal scholars and magistrates. Both were interested in
comparative law, diachronically and synchronically. Montesquieu studied the legal order of the Roman
Republic in Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence of 1734
and more than a decade earlier he had written the epistolary novel Lettres persanes that can be truly
read as an essay on comparative law. Tocqueville studied the institutions of the Old Regime and he
followed the example set by Montesquieu in terms of comparative law in the two volumes Democracy
in America I (1835) and Democracy in America II (1840).6 Both had given up their office as magistrates
to travel. In 1728, Montesquieu went to Italy, Austria, Hungary, the Netherlands and most importantly
to England. In April 1831, Tocqueville embarked on a journey to America after having sworn an oath
of allegiance to the July Monarchy with some reticence.
Both authors criticised the trend towards the concentration of powers they were witnessing.
Montesquieu criticised the centralistic tendency of the French Monarchy, Tocqueville exposed the
danger of similar trends in the new political framework, democracy. To his mind, the political and
administrative centralism was not a consequence of the Revolution but rather a trait of the Old Regime
that had gathered further strength after 1789.

MAYER J.P. Introduction à De l’Esprit des lois. Les grandes thèmes, pp. 9-27.
The quote is taken from PIERSON G.W: Tocqueville and Beaumont in America, p. 4.
3 TOCQUEVILLE A. Lettre à Bouchitté, 9 August 1856, pp. 400-402.
4 The quote is taken from JARDIN A. Introduction à Lʼancien régime et la révolution. Fragments et
notes inédites sur la révolution, p. 17.
5 DEL CORRAL Y PEDRUZO L.D. La mentalitad politica de Tocqueville con especial referencia a
Pascal, pp. 55 f.
6 For a comparison of Montesquieu’s and Tocqueville’s comparative method see FURET F. –
MÉLONIO F. Intoduction à TOCQUEVILLE, in: Oeuvres complètes, p. XXXIII.
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2
THE SEPARATION OF POWERS IN MONTESQUIEU’S THOUGHT
In 1748, Montesquieu published De l’esprit des lois. In Book XI, Chapter VI, which Montesquieu
devoted to the ‘constitution of England’, he dealt with the theory of the separation of powers.
Montesquieu wrote: «In every government there are three sorts of power: the legislative; the executive
in respect to things dependent on the law of nations; and the executive in regard to matters that
depend on the civil law. By virtue of the first, the prince or magistrate enacts temporary or perpetual
laws, and amends or abrogates those that have been already enacted. By the second, he makes
peace or war, sends or receives embassies, establishes the public security, and provides against
invasions. By the third, he punishes criminals, or determines the disputes that arise between
individuals. The latter we shall call the judiciary power, and the other, simply, the executive power of
the state.»7 Montesquieu wrote the chapter on the separation of powers in 1734 after his stay in
England. This fact led to the conclusion that Montesquieu had been influenced by the English political
system and that he viewed it as a model that should be applied to the France of his days. 8
Anna Maria Battista deserves credit for critically assessing the role the English constitution played in
Montesquieu’s thought.9 In La ‘Germania’ di Tacito nella Francia illuminista the Italian scholar focuses
on the following passage that generations of commentators on Montesquieu’s works, starting with
Voltaire, had so far neglected: «In perusing the admirable treatise of Tacitus on the manners of the
Germans, we find it is from that nation the English have borrowed the idea of their political government.
This beautiful system was invented first in the woods.»10 Thus in Montesquieu’s eyes, it is in Tacitus’s
De origine et situ Germanorum that the source of the so-called separation of powers is to be found.
Anna Maria Battisti points out that in the 18 th century Tacitus’s Germania «was not considered a
classic but rather a work on themes relevant to the contemporary world and indeed the different
political forces at play referred to it to legitimise their specific demands. How was it possible for a work
written under Trajan to become so relevant in Louis XV’s France? Here is the answer: In his Germania,
Tacitus writes about the political and social framework of the Germanic peoples, the ancestors of the
Franks who conquered Gaul in the 5th century. In the 18th century, the transition from the Germanic
tradition to the first Frank monarchy becomes the subject of a scholarly analysis that has a direct
influence on the political arena. In this context, Tacitus’s Germania with its evocation of a free people
sharing power collectively becomes the primary source of reference for the opponents to the
institutional order of the French monarchy and for all the supporters of the idea that France with its
Frank and Germanic roots was born free but saw its original constitution radically changed over time
due to a political process that led to a degeneration of power in autocratic and centralised forms».11
If this interpretation is – as I believe – correct, the theory of the separation of powers should not be
seen as an abstract and rational theory aiming at separating the powers and at subjecting the judiciary
to the legislature as in the well-known phrase ‘the judge as the mouth of the law’. On the contrary,
Montesquieu has attempted to limit public power through the distribution of sovereignty. He viewed
the Germanic peoples, described and admired by Tacitus, as the ancestors of those Franks who
conquered Gaul in the 5th century establishing the first French monarchy with Clovis. To his mind, the
free institutions, the sober morality, the collective decision-making processes, the shared sovereignty
of the old Germanic and Frank peoples had been betrayed by the centralistic tendencies of the French
crown that had strayed more and more from the original Germanic model.
If this is true, it is unconceivable that Montesquieu meant judges to be merely repeating the wording
of the law and delivering political power. On the contrary, Montesquieu intended the judiciary to be a
counter-power. That is the reason why in the passage quoted above it is described as ‘executive’. The
members of the Parliaments were seen as an intermediate body, an institutional brake on the power
of the monarch, should the latter violate the fundamental laws of the kingdom. 12
7

I am quoting from the following English translation: MONTESQUIEU The Spirit of the Laws, p. 198.
SHACKLETON R. Montesquieu. A Critical Biography pp. 117-145.
9 BATTISTA A.M. La ‟Germaniaˮ di Tacito nella Francia illuminista, pp. 21-61. See QUAGLIONI D.
«Suivant Tacite». Anna Maria Battista e la ´questione germanica´ nella Francia illuminista, in:
BATTISTA A.M. La ‟Germaniaˮ di Tacito nella Francia illuminista pp. 5-19.
10 MONTESQUIEU The Spirit of the Laws, XI, VI.
11 BATTISTA A.M. La ‟Germaniaˮ di Tacito nella Francia illuminista, p. 24.
12 On the role of Parliaments see: EGRET J. Louis XV et l’opposition parlementaire. 1715-1774, pp.
25 f.; MOUSNIER R. La participation des gouvernés à l’activité des gouvernants dans la France des
8
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Montesquieu’s century had opened with an event which was to shape French history. In 1715, upon
the death of the Sun King, Louis XV was just five years old. The Parliaments took advantage of this
vacuum of power in order to regain their right of remonstrance, i.e. their right to resist the registration
of royal edicts. This conflict between the Monarchy and the Parliaments was one of the main causes
of the French Revolution in 1789. It is against this background that Montesquieu tried to balance the
power of the king with the power of the Parliaments and – within a monarchical framework – to prevent
that one of the two could become absolute.13 Therefore, Montesquieu wrote: «The most natural
intermediate and subordinate power is that of the nobility. This, in some measure, seems to be
essential to a monarchy, whose fundamental maxim is, No monarch, no nobility; no nobility, no
monarch: but there may be a despotic prince».14
3
DEMOCRACY AS SOURCE OF DESPOTISM
Montesquieu distinguished three types of regimes: monarchy, republic (aristocratic or democratic) and
despotism. However, his elaborations are firmly set within a monarchical framework, which was the
only conceivable form of government in 1748 France. He wanted to tackle the following issue: How
can the degeneration of a monarchy into a despotic regime be avoided? It is worth noting, though,
that having classified despotism as an autonomous regime he had in a certain sense ‘elevated’ it.
Tocqueville had seen the ‘democratic social state’ first hand during his stay in America. In his view,
democracy was a fait accompli in America whereas in Europe it was an ongoing process, that he
considered to be unstoppable.15
Tocqueville wrote: «The more I advanced in the study of American society, the more I perceived that
the equality of conditions is the fundamental fact from which all others seem to be derived, and the
central point at which all my observations constantly terminated. I then turned my thoughts to our own
hemisphere, where I imagined that I discerned something analogous to the spectacle which the New
World presented to me. I observed that the equality of conditions is daily progressing towards those
extreme limits which it seems to have reached in the United States, and that the democracy which
governs the American communities appears to be rapidly rising into power in Europe. I hence
conceived the idea of the book which is now before the reader.» 16 The democratic process, its
unstoppable march, concerned America but France as well. It changed societies as well as judicial
systems. Tocqueville assumed the democratic social state to be the connotating feature of the
American but also of the European society such as it was developing under his eyes. Tocqueville’s
elaborations on the ‘democratic social state’ start with the analysis of the specific reality of the United
States but move on to the perception of this phenomenon as one that involves the very tenets of
western society acting as a transformative factor in America as well as in Europe. He first mentions
the theme of ‘the democratic social state’ in the Introduction (where it is defined as ‘the fundamental
fact from which all others seem to be derived’) and further elaborates on it in Chapter III, the chapter
that has been acknowledged as Democracy in America I’s truly innovative part.17 The ‘democratic
social state’ is posed as emblematic of a transformation concerning Europe, too: Remembering
Montesquieu Tocqueville was conscious of the very close bond between ‘social state’ (‘general spirit’
in Montesquieu’s terminology) and political constitution. In the wake of Montesquieu’s ‘general spirit’,
Tocqueville envisaged the ongoing democratic evolution as follows: «A Social condition is commonly
the result of circumstances, sometimes of laws, oftener still of these two causes united; but wherever
it exists, it may justly be considered as the source of almost all the laws, the usages, and the ideas
which regulate the conduct of nations; whatever it does not produce it modifies. It is therefore
XVIIe et XVIIIe siècles in La plume, la faucille et le marteau. Institutions et société en France du Moyen
Age à la Révolution; COBBAN A. The «Parlaments» of France in the Eighteenth Century, pp. 64-80.
13 See MERLINO A. Montesquieu’s Legal Thought. The Separation of Powers, in «Milestones of Law
in the Area of Central Europe», Bratislava, Univerzita Komenského v Bratislave Právnická fakulta,
2015.
14 MONTESQUIEU, The Spirit of the Laws, II, IV.
15 See TOCQUEVILLE A. Introduction in: Democracy in America and BATTISTA A. M. Studi su
Tocqueville, pp. 68 and following.
16 TOCQUEVILLE A. Introduction in: Democracy in America.
17 BATTISTA A. M. Studi su Tocqueville, p. 65.
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necessary, if we would become acquainted with the legislation and the manners of a nation, to begin
by the study of its social condition.»18
Tocqueville considered the Old Regime to be finished. Democracy needed to be set on the right course
because there was no turning back. «We then had a royal house, which is now abolished,’ he wrote.
‘It is not a question now of finding out whether we are to have monarchy or republic in France; but we
still want to know whether it is to be an agitated or a tranquil republic, an orderly or a disorderly
republic, pacific or warlike, liberal or oppressive, a republic which threatens the sacred rights of
property and of family, or one which recognizes and honors them. It is a fearful problem concerning,
not only France alone, but the whole civilized world. If we can save ourselves, we shall at the same
time save all the nations around us. If we fail, we shall bring them all down with us.» 19
Tocqueville only conceived of democracy as the new scenario. Monarchy, clergy and aristocracy
belonged to the past. However, democracy itself brought along a new danger of ‘enslavement’.
Tocqueville wrote that the new kind of enslavement the democratic peoples are gravitating towards
can happen in different institutional systems whenever the demand of freedom and of the autonomy
of choice loses strength. This means that the danger was no longer the degeneration of monarchy
(‘which is now abolished’) into despotism. The new threat consisted in the «collective alienation of
one’s rights in favour of the central power».20
In Tocqueville’s eyes, this central power, the combination of political and administrative centralism,
constituted a huge and tutelary power, supported by the majority of citizens and able to deprive them
of the autonomy of choice. Tocqueville wrote: «I seek to trace the novel features under which
despotism may appear in the world. The first thing that strikes the observation is an innumerable
multitude of men all equal and alike, incessantly endeavoring to procure the petty and paltry pleasures
with which they glut their lives. Each of them, living apart, is as a stranger to the fate of all the rest –
his children and his private friends constitute to him the whole of mankind; as for the rest of his fellowcitizens, he is close to them, but he sees them not – he touches them, but he feels them not; he exists
but in himself and for himself alone; and if his kindred still remain to him, he may be said at any rate
to have lost his country. Above this race of men stands an immense and tutelary power, which takes
upon itself alone to secure their gratifications, and to watch over their fate. That power is absolute,
minute, regular, provident, and mild. It would be like the authority of a parent, if, like that authority, its
object was to prepare men for manhood; but it seeks on the contrary to keep them in perpetual
childhood: it is well content that the people should rejoice, provided they think of nothing but rejoicing.
For their happiness such a government willingly labors, but it chooses to be the sole agent and the
only arbiter of that happiness: it provides for their security, foresees and supplies their necessities,
facilitates their pleasures, manages their principal oncerns, directs their industry, regulates the
descent of property, and subdivides their inheritances – what remains, but to spare them all the care
of thinking and all the trouble of living?»21
The new kind of despotism rose above isolated and atomised individuals, alienated from social bodies.
It expressed the tyranny of the majority, the mirror of a public law emanating from the democratic
social state. Tocqueville wrote: «Omnipotence seems to me to be an evil and dangerous thing in itself.
Its exercise appears to me above the strength of man, whoever he may be, and I see only God who
can be omnipotent without danger, because his wisdom and justice are always equal to his power.
There is therefore no authority on earth so respectable in itself or vested with a right so sacred that I
should wish to allow to act without control and to dominate without obstacles. Therefore, when I see
the right and the ability to do everything granted to any power whatsoever, whether it is called people
TOCQUEVILLE A. Democracy in America, I,I,III.
From the preface to the 12th edition of Démocratie en Amérique. p. XIII.
20 BATTISTA A.M. Studi su Tocqueville, p. 46. Battista notes that in Democracy in America I the term
‘popular sovereignty’ is used as a synonym for ‘democratic social structure’, i.e. a ‘form of power which
effectively expresses the will of the citizens whose implications are delineated in the hypothesis of the
tyranny of the majority’. In Democracy in America II ‘this perspective changes completely; not a hint
of the oppression of the minority by the majority or of the risks of political democracy is to be found.
On the contrary, the need to intensify the freedom of participation prevails’. The freedom of
participation is therefore no longer seen as the ‘political projection’ of the equality of conditions but
rather an ‘antidote to the alienating tendencies inherent to the social egalitarian state’ (p. 47).
21 TOCQUEVILLE A. Democracy in America, II, IV, VI.
18
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or king, democracy or aristocracy, whether it is exercised in a monarchy or in a republic, I say: there
is the seed of tyranny, and I seek to go live under other laws.» 22
The issue no longer was Montesquieu’s distinction between monarchy on the one hand and despotism
on the other hand but rather the distinction between democracy and democratic despotism. In this
new scenario, faced with the threat of a new kind of despotism a new political science was needed
and with it new constitutional restrictions.
4
NEW CONSTITUTIONAL LIMITIS
Tocqueville considered the political and administrative centralism despotic. For him centralism was
nothing newly introduced by the revolution, but a characteristic of the pre-revolutionary 18th century,
hence the century of Montesquieu. The centralising political strategy of the last French kings has
found its perfection caused by the revolution, directly transferred into the democratic political culture.
Montesquieu criticised the monarchist centralism; Tocqueville criticised the very same centralism,
which has in his eyes meanwhile been reinforced.
Montesquieu considered the nobility and the Parliaments a counter-power to the centralist demands
of the Crown. Therefore, he wrote: ‘The most natural intermediate and subordinate power is that of
the nobility. This, in some measure, seems to be essential to a monarchy, whose fundamental maxim
is, No monarch, no nobility; no nobility, no monarch: but there may be a despotic prince’.23
This idea belonged to the past. After ‘a century of revolutions’ as a conclusion Tocqueville wrote in
De la démocratie en Amérique II (1840):24« I firmly believe that an aristocracy cannot again be founded
in the world; but I think that private citizens, by combining together, may constitute bodies of great
wealth, influence, and strength, corresponding to the persons of an aristocracy. By this means many
of the greatest political advantages of aristocracy would be obtained without its injustice or its dangers.
An association for political, commercial, or manufacturing purposes, or even for those of science and
literature, is a powerful and enlightened member
of the community, which cannot be disposed of at pleasure, or oppressed without remonstrance; and
which, by defending its own rights against the encroachments of the government, saves the common
liberties of the country.»
In the second book of De l’esprit des lois Montesquieu stated the intermediate bodies as coessential
with the monarchy; they functioned as a regulator against potential despotic degeneration. Eighty
years later Tocqueville likewise underlined the meaning of the intermediate bodies, although not
speaking about judges, high nobility or high clerical dignitaries. From now on associations had the
task, to ‘replace the antique aristocracy’.25
«No sovereign ever lived in former ages so absolute or so powerful as to undertake to administer by
his own agency, and without the assistance of intermediate powers, all the parts of a great empire:
none ever attempted to subject all his subjects indiscriminately to strict uniformity of regulation, and
personally to tutor and direct every member of the community.» 26
TOCQUEVILLE A. Democracy in America I, II, VII. See QUAGLIONI D. Lʼidea di giustizia nel
Medioevo e nella prima età moderna, pp. 138 f.
23 MONTESQUIEU, The Spirit of the Laws, II, IV.
24 TOCQUEVILLE A. Democracy in America, II, IV, VII; For the meaning of the second finishing section
of Démocratie en Amérique see BATTISTA A.M. Studi su Tocqueville, p. 50: As this Italian scholar
stated correctly, a change of perspective took place between the first and the second Démocratie en
Amérique: In the first edition (1835) Tocqueville put effort into finding the limits of sovereignty of the
people and the potential «despotism of the majority»; in Démocratie en Amérique II on the other hand
he concentrated and put more effort into the meaning of freedom and participation, understood as an
«antidote» against an «externalization of sovereignty of the people as advantage for a state
centralism».
25 MAYER J.P. Introduction à MONTESQUIEU De l’Esprit des lois. Les grands thèmes, S. 20; See
TOCQUEVILLE A. L’Ancien Régime et la Révolution, p. 144: «Il faudra regretter toujours qu'au lieu
de plier cette noblesse sous l'empire des lois, on l'ait abattue et déracinée. En agissant ainsi, on a ôté
à la nation une portion nécessaire de sa substance et fait à la liberté une blessure qui ne se guérira
jamais».
26 TOCQUEVILLE A. De la Démocratie en Amérique, II, IV, VI.
22
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As Lamberti put it, Tocqueville «transposed Montesquieu’s thought to the next democratic context and
adopted Montesquieu’s method and his political principles rejecting the way political liberalism had
been distorted before, during or after the revolution.»27
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FAVORIZOVANÝ MODEL IDEOLÓGIE APLIKÁCIE PRÁVA
V MATERIÁLNOM PRÁVNOM ŠTÁTE
Michal Krajčovič, Eva Vranková
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Príspevok sa zameriava na modely ideológie aplikácie práva podľa profesora
Wróblewskeho a analyzuje, ktorý z nich sa javí ako najvhodnejší v podmienkach materiálneho
právneho štátu. Najvhodnejším sa javí model legálnej a racionálnej aplikácie práva, nakoľko
umožňuje efektívnu ochranu celospoločenských hodnôt, ktoré sú do právneho poriadku
inkorporované prostredníctvom právnych princípov. Príspevok má byť krátkou úvahou aj vo vzťahu k
pozícii právnych princípov v právno-aplikačnom procese.
Kľúčové slová: ideológia, sudcovské rozhodovanie, aplikácia práva, právny štát, princíp, hodnota
Abstract: The contribution is focused on the models of the ideology of application of law (judicial
decision-making), according to professor Wróblewski and analyses, which one seems to be the most
appropriate in terms of the substantive rule of law. The most appropriate seems to be the ideology of
legal and rational judicial decision-making, as it allows the effective protection of societal values, which
are incorporated into the legal order through legal principles. The contribution is supposed to be a
short reflection on the position of legal principles in the application of law process.
Keywords: ideology, judicial decision-making, application of law, rule of law, principle, value
ÚVOD
V čl. 1 ods. 1 Ústavy SR sa konštatuje, že Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a
právny štát a že sa neviaže na nijakú ideológiu ani náboženstvo. Preto je na prvý pohľad neprijateľné
baviť sa o ideológii v práve. Zdá sa, že ideológia nenachádza v práve svoje miesto. Čo je to však
ideológia?
Je nutné sa stotožniť s tvrdením, že pojem ideológia je zaťažený mnohoznačnosťou, ktorá je
jednak obsahová a jednak spočíva aj v odlišných prístupoch k skúmaniu predmetného termínu.1
Jedná sa teda o polysém - o pojem nadobúdajúci viacero významov, pričom rozdielne sa definuje
v práve, sociológii či politológii.
Nebudeme vychádzať z poňatia ideológie ako súboru zdieľaných predstáv alebo názorov,
ktorých zmyslom je ospravedlňovať záujmy dominantných skupín v spoločnosti, obzvlášť
v spoločnostiach, kde existuje systematická a pevne zakotvená nerovnosť medzi skupinami ľudí. 2
Naopak, budeme vychádzať z poňatia ideológie ako spojenia latinských slov idea (myšlienka) a logos
(veda). V tomto smere možno daný pojem vymedziť ako „systém kolektívneho udržiavania ideí, vier
a postojov, ktoré obsahujú istý model sociálnych vzťahov a usporiadaní [...] Ideológia je
funkcionalizáciou mocenských vzťahov a slúži ako záruka zreteľného vývoja a emancipácie
spoločnosti“3.
Ideológiu tak budeme považovať za charakteristický model usporiadania určitých vzťahov,
ktorý je zameraný na dosahovanie stanovených cieľov. V uvedenom poňatí sa nejedná o pojem
1

ŠARADÍN, P.: Historické proměny pojmu ideologie. Brno: Centrum pro studium demokracie
a kultury, 2001, s. 39.
2 GIDDENS, A.: Sociologie. Praha: Argo, 1999, s. 550.
3 ŠARADÍN, P.: Historické proměny pojmu ideologie. Brno: Centrum pro studium demokracie
a kultury, 2001, s. 80.
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s ideou práva nezlučiteľný4 a možno o ňom hovoriť aj pri aplikácii práva, keď rozoznávame
tzv. modely ideológie aplikácie práva5. Týmito sa prezentujú základné východiská pri aplikovaní
právnych noriem na konkrétne spoločensko-právne vzťahy. Niet pochýb o tom, že aplikácia práva
je právnym procesom. Malo by sa však jednať aj o proces hodnotový, ktorým sa naplnia legitímne
očakávania občianskej spoločnosti na presadení najzákladnejších, všeobecne uznávaných hodnôt,
akými sú spravodlivosť, ľudská dôstojnosť či rovnosť v práve. Výsledkom tejto špecifickej
formy realizácie práva, ktorá je uskutočňovaná rozhodovacou činnosťou zavŕšenou vydaním
individuálneho (s)právneho aktu6, by tak mala byť aj poznateľnosť právom chránených hodnôt
a zabezpečenie ich právnej ochrany.
V materiálnom právnom štáte sa má reálnou vládou práva 7 naplniť ideál spravodlivosti
a uspokojenie verejného záujmu. Má sa ňou nahradiť subjektivistická vláda ľudí, ktorou sa sleduje
záujem jednotlivca, prípadne úzkej skupiny ľudí. Práve princíp spravodlivosti azda najviac vystihuje
právny štát v jeho materiálnom poňatí, a preto by mal byť reflektovaný už v procese tvorby práva, čím
by „tvaroval“ podobu právnej normy. V tejto súvislosti možno hovoriť o naplnení normotvornej funkcie
princípu spravodlivosti. Právna norma by v ideálnej rovine mala predstavovať konkretizáciu princípu
(ideálu) spravodlivosti v nadväznosti na určitú právnu skutočnosť, resp. skutkovú podstatu. Pri
zachovaní tohto štandardu možno hovoriť o spravodlivosti legálnej ako o spravodlivosti materiálnej.
Právny predpis aj právna norma majú síce určitý, avšak všeobecný charakter, nakoľko nie je
orgánmi tvorby práva možné predvídať všetky spoločensko-právne situácie, ktoré nastanú aj
po účinnosti prijatého normatívneho právneho aktu. Preto plošná aplikácia určitej právnej normy
na všetky spoločensko-právne vzťahy (v rámci stanovenej hypotézy), bez zohľadnenia špecifík
daného prípadu, nemusí viesť k spravodlivému zavŕšeniu právno-aplikačného procesu ako výsledku
garantovaného prístupu jednotlivca k spravodlivosti.8 9
Princíp materiálneho právneho štátu však musí prežarovať do všetkých oblastí práva, oblasť
uskutočňovania právno-aplikačných procesov, prirodzene, nevynímajúc. Individuálne prípady si však
vyžadujú individuálny prístup, a tak bremeno zodpovednosti za naplnenie ideálu spravodlivosti sa
„Vylúčením ideológie z prvkov, ktoré podľa Ústavy Slovenskej republiky majú význam pre dianie
v Slovenskej republike, sa vyjadruje historická skúsenosť založená na čl. 4 Ústavy Československej
socialistickej republiky z roku 1960 [...], ale aj skoršia historická skúsenosť založená na § 58 ods. 1
Ústavy Slovenskej republiky z 21. júla 1939... “ DRGONEC, J.: Ústava Slovenskej republiky. Teória a
prax. Bratislava: C. H. Beck, 2015, s. 23.
5 K otázke modelov ideológie aplikácie práva pozri bližšie WRÓBLEWSKI, J.: The Judicial Application
of Law. Dordrecht, Boston: Kluwer Academic Publishers, 1992, 357 s.; KÜHN, Z.: Trojí model
ideologie soudcovské aplikace práva. In: KÜHN, Z.: Aplikace práva ve složitých případech. K úloze
právních principů v judikaturě. Praha: Karolinum, 2002, s. 232 a nasl., prípadne KÜHN, Z.:
Jusnaturalismus vs. Juspozitivismus? Prvních deset let Ústavního soudu a proměna soudcovské
ideologie aplikace práva. In: Dělba soudní moci v České republice. Brno: Masarykova univerzita,
2004, s. 92-117.
6 Aplikáciu práva však možno poňať aj ako „prenos teórie (law in books) do praxe (law in action),
a keďže idea právneho štátu káže, aby takýto prenos bol náležitý a spravodlivý, treba spomenúť
niektoré princípy, ktoré sú [...] podstatné“. Medzi tieto autori radia princíp práva na spravodlivý proces,
princíp nezávislosti súdnictva a princíp dobrej verejnej správy. Bližšie pozri FÁBRY, B. - KASINEC,
R. - TURČAN, M.: Teória práva. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017, s. 256.
7 „Podstatou právneho štátu je nadradenosť práva nad všetkými cieľmi subjektov práva. V právnom
štáte právo platí pre každého a dá sa vymôcť od všetkých [...] Ústavné zakotvenie SR ako právneho
štátu znamená postulát dôsledného súladu právnej regulácie [...] nielen s vlastným znením ústavných
noriem, ale aj so všetkými právnymi princípmi, ktoré sú vlastné právnemu štátu.“ DRGONEC, J.:
Ústava Slovenskej republiky. Teória a prax. Bratislava: C. H. Beck, 2015, s. 31.
8 K prístupu k spravodlivosti pozri tiež KRAJČOVIČ, M.: Prístup k spravodlivosti. In: Justičná revue,
roč. 69, 2017, č. 2, s. 179-187.
9 Uvedené možno badať aj v trestnoprávnej oblasti. Sankcie absolútne určité sa nepovažujú
za vhodné, nakoľko súd nemôže trest individualizovať, najmä v relácii k závažnosti skutku. Preto je
štandardom, aby zákonodarca stanovil rozpätie trestnej sadzby určitého trestu (zákonná
diferenciácia), v rámci ktorej bude trest následne súdom individualizovaný tak, aby bol primeraný
a spôsobilý naplniť svoj účel.
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prenáša na právno-aplikačný orgán. Značnú skupinu týchto orgánov tvoria štátne orgány (orgány
štátnej moci), ktoré sledujú presadenie určitých právno-politických cieľov. Nie pri všetkých je však
zabezpečená nezávislosť rozhodovania tak, ako je to pri súdnych orgánoch. Preto má význam hovoriť
o „vhodnosti“ modelov ideológie aplikácie práva predovšetkým pri rozhodovaní súdnych,
t. j. nezávislých orgánov.
Práve nezávislosť súdu a sudcu10 je (má byť) garanciou toho, že aj prípadné odchýlenie sa
od pravidla obsiahnutého v dispozícii právnej normy nebude zneužitím zverenej (právo)moci. Aj takýto
výkon štátnej moci naplní koncepciu secundum et intra legem (čl. 2 ods. 2 Ústavy SR), pokiaľ sa ním
bude sledovať vylúčenie extrémne nespravodlivého, t. j. formalistického aplikovania právnej normy,
ktoré sa vymyká účelu, ktorý racionálny zákonodarca prijatím danej právnej úpravy sledoval.
Pri modeloch ideológie aplikácie práva tak možno hovoriť o rozdielnosti intenzity, ktorou
je právno-aplikačný orgán dispozíciou právnej normy viazaný a o garanciách vylučujúcich zneužitie
dôvery spoločnosti v zákonný a legitímny výkon zverenej právomoci týmto orgánom.
MODELY IDEOLÓGIE APLIKÁCIE PRÁVA
Profesor Wróblewski identifikoval tri modely ideológie sudcovskej aplikácie práva
(sudcovského rozhodovania). Ideálnymi modelmi sú ideológia viazanej aplikácie práva a ideológia
voľnej aplikácie práva. Tieto modely sú skôr teoretického charakteru a vo svojej teoreticky rýdzej
podobe sa v praxi neuplatňujú. Tretím modelom a modelom zároveň najpragmatickejším, resp.
najviac zodpovedajúcim požiadavkám aplikačnej praxe, je model ideológie legálnej a racionálnej
aplikácie práva. Jedná sa o model, ktorý má aj najbližšie k hodnotám, ktoré sú právnym štátom
chránené. Účinným systémom záruk sa má zabrániť zneužitiu moci a politickému ovplyvneniu
rozhodovacej činnosti konajúceho orgánu, za súčasného zachovania koherencie rozhodovania s
hodnotami, ktoré sú do právneho poriadku reflektované prostredníctvom právnych princípov. Predsa
legitimite rozhodovacej činnosti napomáha aj to, či orgán aplikácie práva koná (ne)súladne so
všeobecne uznávanými morálnymi hodnotami.
2

Model ideológie viazanej aplikácie práva
Daný model ideológie nachádza historický pôvod v kodifikačnom úsilí na európskom
kontinente. Výsledkom formalizácie práva mali byť kódexy regulujúce všetky segmenty života
spoločnosti. Stelesnením práva do podoby (formy) právneho predpisu - normatívneho právneho aktu
sa mal vytvoriť systém prísne oddeľujúci právo od toho, čo právom nie je, pričom sa rovnako prísne
oddeľuje tvorba práva od jeho aplikácie. Podmienkou exkluzivity postavenia normatívnych právnych
aktov v systéme prameňov práva mala byť ich prehľadnosť a predovšetkým úplnosť. V dôsledku toho
mali byť iné pramene práva (najmä v nepísanej forme) zo systému prameňov vylúčené.
Kühn sa vyjadruje tak, že „ideológia viazanej aplikácie práva je zjednodušený popis
sudcovského procesu, vysvetľujúci sudcovskú činnosť ako aplikáciu vopred stanovených štandardov,
a to tak hmotnoprávnych, ako aj procesnoprávnych, obsiahnutých v právnych predpisoch“11.
Úloha orgánu aplikácie práva je tak pri danej ideológii redukovaná na činnosť subsumpčného
automatu, ktorého tvorivá činnosť sa obmedzuje len na identifikáciu právnych noriem, ktoré je nutné
za danej skutkovej podstaty aplikovať. Individuálnemu právnemu aktu tak absentuje racionalita.
Racionalitu však nemožno vnímať len ako samotnú odôvodnenosť rozhodnutia, ale aj ako požiadavku
na kvalitu a proporcionalitu použitých prameňov, ktorými sa autoritatívne rozhodnutie zdôvodňuje.
Nemožno totiž zabúdať, že právny systém je tvorený popri normách aj princípmi. Princípy tak môžu
nad normami vo výnimočných prípadoch prevážiť, avšak nedeje sa tak z dôvodu snahy o narušenie
spravodlivosti legálnej. Naopak, korekcia spravodlivosti legálnej (pravidla vyplývajúceho z právnej
normy) má byť vedená snahou o naplnenie spravodlivosti etickej - o zachovanie hodnotovej
koherencie medzi rozhodnutím a morálnymi (etickými) hodnotami. Takéto rozhodnutia tak právny
systém nenarúšajú, naopak napĺňajú jeho účel a funkcie.
Model viazanej aplikácie práva vychádza z predpokladu neomylnosti zákonodarcu a rovnako
zo striktného poňatia princípu deľby moci v právnom štáte. Kľúčovým nedostatkom zostáva vypĺňanie
2.1

K nezávislosti súdnej moci pozri tiež KRAJČOVIČ, M.: Nezávislosť súdnej moci z pohľadu právneho
princípu. In: Justičná revue, roč. 68, 2016, č. 8-9, s. 829-856.
11 KÜHN, Z.: Aplikace práva ve složitých případech. K úloze právních principů v judikaturě. Praha:
Karolinum, 2002, s. 232.
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medzier v práve, teda riešenie situácií, keď právny predpis pre danú hypotézu neplánovane
neustanovuje žiadnu dispozíciu alebo sankciu.12 Právno-aplikačný orgán tak nemôže právo dotvoriť,
nakoľko to prislúcha inému orgánu (inej zložke štátnej moci), čo rezultuje v stav denegatio iustitiae.
Autoritatívne rozhodnutie tak nemožno vydať o. i. z dôvodu, že právne princípy a zásady sú zo
systému prameňov práva vylúčené.
Model ideológie voľnej aplikácie práva
Ideológiu voľnej aplikácie práva možno ponímať za ideologický protipól predchádzajúceho
modelu a „zdôrazňuje predovšetkým voľné úvahy sudcu pri rozhodovaní výkladových problémov a vo
svojej extrémnej podobe je voči písanému textu celkom skeptická“13.
Jej uplatňovaním sa poskytuje orgánu aplikácie práva pri aplikačnom procese azda najväčšia
miera voľnosti a toleruje sa až extrémna rôznorodosť prameňov práva, o ktoré možno autoritatívny
výrok v konkrétnej veci oprieť. Nespornými výhodami sú flexibilita a individualita rozhodovania, ktoré
sú spôsobilé naplniť ideál spravodlivosti v jeho materiálnom poňatí a taktiež aj možnosť zohľadnenia
dynamiky spoločenských zmien, ktorú racionálny zákonodarca v čase prijímania normatívneho
právneho aktu nemal možnosť predvídať. Nezneužitie moci a nesklamanie dôvery občianskej
spoločnosti v legálny a spravodlivý výkon štátnej moci však až v prílišnej miere spočíva v zachovaní
vysokej morálnej integrity (charakterovej pevnosti) a odbornosti personálneho substrátu právnoaplikačných orgánov. Odborná úroveň a morálna integrita sú však premenné, ktoré sa časom menia,
pričom môže nastať ich dekadencia. Nie sú tak zachované adekvátne garancie eliminujúce výskyt
arbitrárneho konania, v širšom poňatí garancie zachovania princípu legality a stability práva ako
systému regulácie spoločensko-právnych vzťahov.
Tento model ideológie je tak absolútne nevhodný pre potreby právno-aplikačného
procesu realizovaného inými než súdnymi orgánmi.14 Absentujú pri nich adekvátne garancie
proti ovplyvneniu ich rozhodovacej činnosti. Najmä v súčasnej dobe krízy morálky spoločnosti by sa
favorizovanie tohto modelu javilo ako neprimerane riskantné a ohrozujúce stabilitu právneho poriadku.
2.2

Model ideológie legálnej a racionálnej aplikácie práva
Ako už bolo spomenuté, jedná sa o najvhodnejšie a najpragmatickejšie východisko pri voľbe
smeru, akým sa má právno-aplikačný proces v právnom štáte uberať. Rovnako ho možno nazvať
určitým „kompromisom, vystihujúcim najlepšie sociálnu realitu, ktorého podstatou je reflexia toho,
že každé rozhodnutie možno odôvodniť racionálnym spôsobom na základe platného práva“15.
Už zo samotného názvu možno vyvodiť jeho kľúčové hodnoty (hodnotový základ), t. j.
racionalitu a legalitu. Legalitu vnímame odkazom na čl. 2 ods. 2 Ústavy SR. Racionalitu ako
odôvodnenosť rozhodnutia v rozsahu primeranom zložitosti prípadu. Na to, aby rozhodnutie v hard
case obstálo pri prípadnom inštančnom postupe ako zákonné, správne a spravodlivé, je potrebné,
aby vychádzalo nielen z noriem (normatívnych právnych aktov), ale aj z právnych princípov a zásad
(z výsledku ich pomeriavania).
Legalita a racionalita sa recipročne dopĺňajú a nekonkurujú si. Výhody tohto modelu nie sú
badateľné pri jednoduchých prípadoch aplikácie práva, nakoľko za daných okolností sa uplatňujú
výkladové pravidlá clara non sunt interpretanda a interpretatio cessat in claris.16 Pri hard case
2.3

K otázke medzier v práve a argumentu e silentio legis pozri aj KRAJČOVIČ, M.: Problematika
zahladenia správnych sankcií z pohľadu trestného práva. In: Justičná revue, roč. 67, 2015, č. 12,
s. 1486-1503.
13 KÜHN, Z.: Aplikace práva ve složitých případech. K úloze právních principů v judikaturě. Praha:
Karolinum, 2002, s. 237.
14 Tieto majú v systéme štátnych orgánov osobitné, nezávislé postavenie, ktoré je vyjadrené aj
vo forme základného princípu právneho štátu - princípu nezávislosti súdnej moci. V tejto súvislosti
možno poukázať na jeho výklad docentkou Chovancovou: „Vo všeobecnej rovine hovoríme
o sudcovskej nezávislosti ako o nezávislosti v procese rozhodovania, a teda o formovaní rozhodnutia
na základe ústavy, zákonov a všeobecne záväzných predpisov (prípadne medzinárodných zmlúv).“
CHOVANCOVÁ, J.: K princípom právneho štátu. In: Princípy v práve. Bratislava: SAP, 2015, s. 57.
15 KÜHN, Z.: Aplikace práva ve složitých případech. K úloze právních principů v judikaturě. Praha:
Karolinum, 2002, s. 241.
16 Jasné netreba interpretovať a interpretácia končí tam, kde je jasno.
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racionalita vyžaduje kumulatívne využitie viacerých metód výkladu, nakoľko formalistickým
zotrvávaním na texte právneho predpisu (gramatickom výklade) sa neumožní, aby takéto rozhodnutie
mohlo byť považované za legitímne.17 Pri zabezpečovaní spravodlivosti rozhodovania sa javí
nevyhnutou metóda teleologického výkladu právnej normy, v rámci ktorej nachádza svoje miesto
zásada výkladu v súlade s ústavnými princípmi a hodnotami.18
Zabezpečenie prístupu k súdu by sa malo v ideálnej rovine rovnať zabezpečeniu prístupu
k spravodlivosti. Individuálny právny akt tak nesmie byť extrémne nespravodlivý, t. j. formalistický,
nakoľko narúša dôveru právneho subjektu, ktorý sa s ňou obrátil na orgán aplikácie práva pri realizácii
svojho práva na súdnu a inú právnu ochranu. Extrémny, resp. neznesiteľný rozpor medzi výsledkom
interpretácie právnej normy (získaný niektorou z interpretačných metód) a vedúcimi ideami právneho
poriadku rezultuje v nutnosť vylúčenia takého výkladu pre neprípustnosť.19 Interpret by sa mal
prikloniť k takému variantu, ktorý zachováva hodnotovú koherenciu s ústavou chránenými
hodnotami.20 Opakovane dodávame, že sa jedná o výnimočné prípady, ktoré si vyžadujú aj osobitnú
mieru zdôvodnenia.
Všeobecne uznávané hodnoty sú vyjadrené v právnom poriadku vo forme princípov
(ako vedúcich ideí), ktoré tak plnia recepčnú funkciu - preberanie a fixovanie hodnôt v právnom
poriadku.21 Vychádzajúc z rigídneho charakteru Ústavy SR musia najzákladnejšie hodnoty, akými sú
spravodlivosť, právna istota či ľudská dôstojnosť, spadať pod jej materiálne jadro22, hoci je implicitné.
Vyjadruje sa tak ich neporušiteľnosť, čím však nie je dotknuté to, že je ich nutné v konkrétnych
prípadoch pomeriavať.23 Popri ochrannej funkcii materiálneho jadra sa však rozoznáva aj jeho
interpretačná funkcia. Na základe tejto by mal obsah materiálneho jadra prežarovať do ostatnej
právnej reglementácie pri jej tvorbe a táto by mala byť v jeho svetle interpretmi aj interpretovaná.
Nebude dobrovoľne akceptované ako dôsledok vnútorného nestotožnenia sa jeho adresátov,
prípadne extenzívne aj celej spoločnosti, s takýmto rozhodnutím.
18 Z dôvodu, že „hodnotový obsah ústavy materiálneho právneho štátu musí byť zohľadnený
pri výklade akejkoľvek normy právneho poriadku“. WINTR, J.: Metody a zásady interpretace práva.
Praha: Auditorium, 2013, s. 136. Iní autori tento výklad vnímajú osobitne - ako materiálnosystematický výklad, ktorý sa radí pod metódy právnej interpretácie zamerané na hodnoty. Týmto sa
interpret snaží „vyložiť určité ustanovenie v kontexte s ďalšími ustanoveniami, aby nedošlo k rozpadu
hodnotového systému v rámci právneho predpisu, skupiny právnych predpisov alebo v rámci celého
právneho poriadku či vo vzťahu k právnym záväzkom štátu navonok“. MRVA, M. - TURČAN, M.:
Interpretácia a argumentácia v práve. Bratislava: Wolters Kluwer, 2016, s. 80-81.
19 „Ak sa na základe použitia niektorej z interpretačných metód (najčastejšie použitím gramatického
výkladu) dosiahne taký spôsob interpretácie, ktorý je v rozpore s ústavným poriadkom, treba takýto
interpretačný záver odmietnuť a využiť iný (v prípade, ak existuje viacero možných záverov). V danom
prípade dochádza použitím ústavnokonformného výkladu k takému spôsobu interpretácie, kedy nie
je nevyhnutné, aby príslušná právna norma (ktorá bola takto interpretovaná) musela vypadnúť (stratiť
účinnosť a neskôr aj platnosť) z právneho poriadku určitého štátu (na základe uplatnenia príslušnej
právom upravenej procedúry), ale treba ju len vhodne interpretovať.“ VACULÍKOVÁ, N. - MRVA, M.:
Eurokonformný verzus ústavnokonformný výklad práva. In: Bulletin slovenskej advokácie, roč. 18, č.
10, 2012, s. 40-41.
20 Aj rozhodnutie contra verba legis bude v súlade s ideou práva a nebude odporovať princípu
právneho štátu za predpokladu, že sa ním sleduje zachovanie hodnotovej koherencie s ústavným
poriadkom.
21 „Právny princíp je v normatívnej podobe (má byť) vyjadrená hodnota. Hodnota je potom „explicitným
označením dobra“. Každá hodnota teda môže byť použitá pre formulovanie právneho princípu.“
MELZER, F.: Metodologie nalézání práva. Úvod do právní argumentace. 2. vyd. Praha: C. H. Beck,
2011, s. 53.
22 Možno ho ponímať za „ochranný, obmedzujúci a limitujúci prostriedok proti legálnemu bezpráviu,
teda proti takému bezpráviu, ktoré je schopné sa presadiť cestou formálnych procesných
legislatívnych pravidiel, a tým chrániť štát a spoločenstvo, ktorého je ústava základným zákonom“.
BALOG, B.: Materiálne jadro Ústavy Slovenskej republiky. Žilina: EUROKÓDEX, 2014, s. 29.
23 Dôsledkom absencie hypotézy uplatňovania pravidla vyplývajúceho z právneho princípu alebo
právnej zásady. Kolidujúce princípy tak treba pomeriavať, aby sa ustálilo, ktorý z nich musí dostať za
daných skutkových okolností prednosť.
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Uplatňovaním tohto modelu sa preto umožňuje naplnenie Celsovho poňatia práva ako ars boni et
aequi - umenia dobrého a spravodlivého.
Primárna viazanosť orgánu aplikácie práva zákonom s možnosťou jeho korekcie
vo výnimočných prípadoch (daných skutkovými a právnymi okolnosťami) sa javí ako model
najvhodnejší pre právny štát. Zachováva sa tak „životaschopnosť“ právneho štátu, keď sa orgánom
aplikácie práva poskytuje určitá miera voľnosti na autoritatívne rozhodnutie takých prípadov, ktoré
racionálny zákonodarca nemohol predvídať. A ak by ich predvídať vedel, neusporiadal by tieto vzťahy
nespravodlivým spôsobom, prípadne spôsobom značne odporujúcim spoločenskej morálke.
Rovnako treba dodať, že aj v tejto situácii je prítomné riziko arbitrárnosti na strane právnoaplikačného orgánu, nakoľko obsah princípov, resp. hodnôt ako spravodlivosť, dôstojnosť a pod.,
je do značnej miery ovplyvnený predporozumením interpreta. Preto sa tento model javí vhodným
špecificky pre súdnu aplikáciu práva, nakoľko jej personálny substrát predstavuje (resp. mal by)
záruku nezneužitia zverenej právomoci na plnenie parciálnych úloh spoločnosti a štátu v prospech
individuálneho záujmu. Kritériami sudcovskej nezávislosti sa totiž štandardne chápe odborná úroveň
v spojení s morálnou integritou.
Z uvedených dôvodov tak možno konštatovať, že za najvhodnejší model ideológie aplikácie
práva (sudcovského rozhodovania) sa javí model ideológie legálnej a racionálnej aplikácie práva,
nakoľko umožňuje v mimoriadnych a odôvodnených prípadoch korigovať pravidlo dura lex, sed lex.
Orgán aplikácie práva sa tak musí zaoberať aj prameňmi práva, ktoré sú z pohľadu právneho
pozitivizmu chápané ako doplnkové - zisťuje sa (ne)existencia dôvodu na odchýlenie sa od pravidla
vyplývajúceho z primárnej alebo sekundárnej dispozície právnej normy relevantnej pre skutkovú
podstatu daného prípadu.
Na identifikáciu týchto situácií sudcom napomáha už spomínané odborné zázemie a morálna
integrita. Erudovanou argumentáciou by si sudca mal svoje rozhodnutie odôvodniť presvedčivým
spôsobom, na základe ktorého obstojí aj pri prípadnom inštančnom prieskume ako potvrdené.
Rovnako ňou môže naplniť legitímne očakávanie občianskej spoločnosti na presadení spravodlivosti
v súdnom konaní. Spravodlivosť je však aj subjektívna kategória (spomínané predporozumenie),
a preto je potrebné k tejto hodnote pristupovať z objektívneho, celospoločenského hľadiska.
PRÍKLADOM24 K FAVORIZOVANÉMU MODELU IDEOLÓGIE APLIKÁCIE PRÁVA
Príkladom možno poukázať na rozsudok Najvyššieho súdu SR zo dňa 24. apríla 2008, sp. zn.
3 Sžf 32/2007, ktorým sa zavŕšil súdny prieskum zákonnosti rozhodnutia vydaného podľa § 32 ods. 1
zákona č. 239/2001 Z. z. o spotrebnej dani z minerálnych olejov, ktorým bola žalobcovi uložená
pokuta v sume 500 000 Sk za porušenie zákazov stanovených v § 9 ods. 3 písm. d)25 a písm. e)26
predmetného zákona.
Skutkový stav prípadu bol taký, že pri výkone daňového dozoru colníkmi bola zistená v bežnej
nádrži nákladného motorového vozidla AVIA prítomnosť minerálneho oleja, pričom odobraté vzorky
boli viditeľne sfarbené do červena. Následný rozbor túto okolnosť potvrdil, a to prítomnosť plynového
oleja s riedenou koncentráciou indikačnej látky 7,268 mg/l. Žalobca počas konania vo výpovediach
opakovane uvádzal, že vozidlo si na jeden deň požičal na dovoz reziva zo Sniny a majiteľ uvedené
potvrdil. Pre nedostatok pohonnej nafty na ceste mimo obce zastavil neznámeho vodiča nákladného
vozidla, ktorý mu predal a aj priamo nalial 20 l pohonnej nafty, ktorej farbu nevidel. Na tom základe
mu iným rozhodnutím bola vyrubená spotrebná daň z minerálnych olejov podľa zákona a následne
rozhodnutím aj uložená pokuta vo výške 500 000 Sk.
Už na prvý pohľad je zrejmý nepomer medzi závažnosťou spoločensky nebezpečného
konania, ktorého sa žalobca dopustil, a prísnosťou represívnej sankcie, ktorá mu za tento skutok,
kvalifikovaný ako správny delikt, bola uložená. Na konanie o správnych deliktoch treba vzťahovať
aj garancie vyplývajúce z čl. 6 Dohovoru o ochrane základných ľudských práv a slobôd (princíp práva
3

Uvedenému rozhodnutiu sa venoval doktor Rumana v článku RUMANA, I.: Súdny precedens a jeho
perspektíva v rozhodovacej činnosti Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. In: Postavenie
precedensu v našom právnom prostredí. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická
fakulta, 2013, s. 105-109.
25 Zakázané je použitie označeného plynového oleja bez osvedčenia o registrácii a odberného
poukazu.
26 Zakázané je použitie označeného plynového oleja na iný ako určený účel.
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na spravodlivý proces). Sankcia uložená páchateľovi tak musí byť primeraná závažnosti skutku,
pričom pri ukladaní pokuty by správne orgány „mali zohľadňovať aj majetkové pomery účastníka
konania. Význam tohto kritéria nemožno podceňovať aj na základe úvahy o budúcej vymožiteľnosti
uloženej sankcie“27. Individuálna diferenciácia sadzby uloženej sankcie (vychádzajúc z medzí jej
zákonnej diferenciácie) tak nemôže mať likvidačný charakter, byť až drakonicky prísna (zjavne
neprimeraná) a sledovať len generálno-preventívne pôsobenie na spoločnosť cestou jedného alebo
viacerých „exemplárnych príkladov“. Uvedené si uvedomil aj Najvyšší súd SR:
„...skutok však sám osebe nemožno kvalifikovať so zreteľom na všetky okolnosti prípadu
za zvlášť závažný, najmä vzhľadom na skutočnosť, že [napadnutým; pozn. autora] rozhodnutím
žalovaného [...] bola žalobcovi určená spotrebná daň z minerálnych olejov vo výške 154 Sk
a predpísané bolo tiež zvýšenie dane vo výške 39 Sk z dodatočne určenej dane, pričom základom
pre výpočet dane bolo 20 l nafty. Sankcia uložená správnym orgánom podľa ustanovenia zákona vo
výške 500 000 Sk je vo vzťahu ku skutku žalobcu zjavne neprimeraná a porušujúca princíp
proporcionality, na ktorý súd musel, ako orgán zaručujúci nielen zákonné, ale aj spravodlivé
posúdenie veci, prihliadnuť. [...] Uloženie sankcie zjavne nezodpovedajúcej povahe a závažnosti
správneho deliktu je podľa názoru súdu v rozpore s čl. 1 ods. 1 a čl. 50 ods. 6 Ústavy SR .“
§ 32 ods. 1 zákona č. 239/2001 Z. z. o spotrebnej dani z minerálnych olejov upravoval v čase
spáchania skutku sankciu absolútne určitú - pokutu vo výške 500 000 Sk (16 596,96 Eur), od ktorej
sa (vychádzajúc výlučne z gramatického výkladu) nemohol správny orgán odchýliť a akákoľvek
individualizácia sankcie bola tak nemožná. Predmetný zákon bol derogovaný zákonom č. 98/2004 Z.
z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja, ktorý sankciu28 upravoval odlišne (po novom v § 42 ods. 1):
„Právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá porušila ustanovenie § 8 ods. 3 [pričom predmetné
ustanovenie zodpovedá § 9 ods. 4 zákona č. 239/2001 Z. z. o spotrebnej dani z minerálnych olejov;
pozn. autora], uloží colný úrad pokutu podľa závažnosti, dĺžky trvania a následkov protiprávneho
stavu až do 500 000 Sk, najmenej však 10 000 Sk.“
Autentickým výkladom, vychádzajúc z dôvodovej správy k zákonu č. 223/2006 Z. z., bod 58,
možno predošlú úvahu vo vzťahu k danej sankcii potvrdiť ako správnu a zákonodarca (resp. vláda
ako predkladateľ zákona) sa k situácii vyjadril nasledovne:
„Na základe poznatkov z praxe a po prehodnotení výšky pokút za porušenie ustanovení
zákona boli výšky pokút upravené a diferencované podľa závažnosti a charakteru porušenia
ustanovení zákona (porušenie administratívnych povinností, možné daňové úniky). Správca dane
prihliada na závažnosť porušenia, spôsob, následky a dĺžku trvania protiprávneho konania.“
V danom prípade bol dostatočne a jednoznačne zistený skutkový stav a žalobcovi páchateľovi správneho deliktu bola dôvodne uložená pokuta. Pri rozhodovaní o jej výške však
Najvyšší súd SR vzal do úvahy najmä ústavný princíp proporcionality a čl. 50 ods. 6 Ústavy SR, podľa
ktorého sa trestnosť činu síce posudzuje a trest sa ukladá podľa zákona účinného v čase spáchania
činu, ale neskorší zákon (lex posterior) sa použije, ak je to pre páchateľa priaznivejšie. Záverom k
veci uviedol, že: „Princípu legitímneho očakávania, proporcionality a zdravého rozumu potom
zodpovedá, že všetky delikty, ktoré nedosahujú túto úroveň, môžu byť postihované len nižšou
sankciou, aj keď zákonodarca nestanovil výslovne rozpätie sankcií. Súd je v konaní podľa čl. 46 ods.
2 ústavy pri preskúmavaní zákonnosti rozhodnutí orgánov verejnej správy zodpovedný za to, že
preskúma zákonnosť uloženej sankcie na základe týchto princípov materiálneho právneho štátu.“
Najvyšší súd SR tak v danom konaní zohľadnil interpretačnú a aplikačnú funkciu ústavného
princípu proporcionality a neobmedzil sa len na použitie gramatického výkladu, ale vychádzal
predovšetkým z materiálno-systematického výkladu, zohľadňujúc hodnoty ústavným poriadkom
chránené. Jedná sa o jedno z mnohých rozhodnutí, ktoré môžu poslúžiť k demonštrácii prospešnosti
modelu ideológie legálnej a racionálnej aplikácie práva (sudcovského rozhodovania).
ZÁVER
Model ideológie legálnej a racionálnej aplikácie práva je modelom, ktorý najviac zodpovedá
potrebám aplikačnej praxe v právnom štáte, je teda najpragmatickejším a zachováva viazanosť súdu
4

SREBALOVÁ, M. In: VRABKO, M. a kol.: Správne právo procesné. Všeobecná časť. Bratislava: C.
H. Beck, 2013, s. 49.
28 V znení zákona č. 223/2006 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej
dani z minerálneho oleja v znení zákona č. 667/2004 Z. z.
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a sudcu zákonom, pričom tento atribút doplňuje o racionalitu, na základe ktorej sa vo výnimočných
prípadoch dokáže odchýliť od pravidla správania sa vyplývajúceho z primárnej alebo sekundárnej
dispozície právnej normy. Pristúpenie k optimalizácii zákona právnym princípom je determinované
morálnou integritou sudcu, ktorý k prideleným veciam nepristupuje ako subsumpčný automat, ale
ktorý si zachováva individuálny prístup a vždy zvažuje, či určitý interpretačný variant neznesiteľne
neodporuje hodnotovému zázemiu Ústavy SR.
Autori v príspevku demonštrujú vhodnosť na príklade rozhodovacej činnosti Najvyššieho súdu
SR vo veci preskúmania zákonnosti rozhodnutia vydaného správnym orgánom. Zostáva len dúfať, že
právno-aplikačné orgány budú rozširovať kvalitatívny štandard svojej rozhodovacej činnosti, výrok
vždy adekvátnym spôsobom odôvodnia a popri legalite rozhodovania budú sledovať aj jeho legitimitu,
ktorá sa v značnej miere odvíja od toho, akým spôsobom a či vôbec boli celospoločenské hodnoty v
tomto procese reflektované.
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UPLATŇOVANIE ZÁSADY NE BIS IN IDEM PRI
DISCIPLINÁRNYCH KONANIACH PRÍSLUŠNÍKOV
OZBROJENÝCH BEZPEČNOSTNÝCH ZBOROV
Andrej Beleš
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá otázkou, či garancie vyplývajúce zo zásady ne bis in idem podľa
Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd sa vzťahujú aj na súbeh trestného konania
a disciplinárneho konania v ozbrojených bezpečnostných zboroch. Autor vyslovuje zápornú odpoveď
a konštatuje, že zákonodarca v tomto vykonáva “nadprácu”.
Kľúčové slová: ne bis in idem, disciplinárne konanie, trestné konanie, engelovské kritériá
Abstract The paper deals with the question of whether the guarantee arising from the principle of ne
bis in idem under the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
shall apply to the concurrence of the criminal proceedings and disciplinary proceedings in armed
security corps. Author pronounced negative reply and notes that the legislature performs "surplus
labor".
Keywords ne bis in idem principle, disciplinary proceedings, criminal proceedings, Engel criteria
Úvod
Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd 1 (ďalej len Dohovor) garantuje v
trestnom konaní osobám obvineným z trestného činu rozsiahly katalóg jednotlivých konkrétnych
práv zaisťujúcich spravodlivý proces: právo byť považovaný za nevinného až do zákonného
preukázania viny, právo byť zoznámený s obvinením, právo zvoliť si obhajcu, právo na kontradiktórny
proces podľa čl. 6 ods. 2 a 3, právo nebyť odsúdený za konanie, ktoré v čase spáchania skutku nebolo
trestným činom podľa čl. 7, ako aj právo nebyť opakovane súdený a trestaný v trestnom konaní za
trestný čin, o ktorom už bolo právoplatne rozhodnuté, teda zásadu ne bis in idem (Protokol č. 7, čl. 4)
a ďalšie práva. Zásada subsidiarity trestnej represie a zásada trestného práva ako prostriedku ultima
ratio patria k základným zásadám trestného práva hmotného prinajmenšom v kontinentálnej Európe.
Tieto zásady sú okrem iného imperatívom pre zákonodarcu byť obozretný pri rozpínaní rozsahu
trestnej represie a dbať na vnímanie trestného práva ako strechy ostatných právnych odvetví. Každý
zákonodarca si však v tom ktorom štáte plní túto úlohu v rôznom rozsahu. Rozsah konaní, ktoré sú v
jednotlivých štátoch, a to aj signatárskych štátoch Dohovoru, kriminalizované, je tak rozličný. Ak by
bol výklad pojmov trestné konanie a trestný čin, ktoré sú použité vo vyššie príkladmo menovaných
ustanoveniach, ponechaný na výklad vnútroštátneho práva, rozsah garancie týchto práv by bol v
každom signatárskom štáte iný, a to v závislosti od rozsahu kriminalizácie konaní. Následkom toho
by tak mohlo prísť k situácii, že v jednom štáte má napr. osoba, ktorá viedla vozidlo pod vplyvom
alkoholu, garantované uvedené práva, pretože je v tomto štáte uvedený skutok kvalifikovaný ako
trestný čin, zatiaľčo osoba v inom zmluvnom štáte v konaní o obdobnom skutku by dané práva podľa
Dohovoru garantované nemala, pretože skutok by vnútroštátne právo nekvalifikovalo ako trestný čin,
ale ako administratívnoprávny delikt. Európsky súd pre ľudské práva tak pojmy trestné konanie a
trestný čin vykladá autonómne a rozširuje výklad týchto pojmov aj na iné delitky verejnoprávneho
charakteru - administratívnoprávne delikty, z ktorých však nie každému priznáva trestnoprávny
charakter. Predmetom predkladaného príspevku je skúmať, či zásada ne bis in idem platí z pohľadu
rozhodovacej činnosti Európskeho súdu pre ľudské práva aj v súvislosti s disciplinárnym konaním
voči príslušníkom ozbrojených bezpečnostných zborov, teda či rozhodnutie v takom konaní zakladá
prekážku veci rozhodnutej pre ten istý skutok voči tej istej osobe v trestnom konaní a naopak.
Nástrojom tohto skúmania je test týchto disciplinárnych konaní tzv. engelovskými kritériami.
Engelovské kritériá
1Oznámenie

Federálneho Ministerstva zahraničných vecí č. 209/1992 Zb.
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V rozhodnutí Engel a ďalší proti Holandsku (č. 5100/71 z 8. júna 1976) stanovil tri tzv.
engelovské kritériá na posúdenie, či konanie o delikte má trestnoprávny charakter. Pomocou týchto
kritérií sa tak vykladá prvok bis, teda posudzuje sa, aké dve konania sa o skutku zbiehajú. Iný prvok
z predmetnej zásady - prvok idem - je potrebné vykladať v zmysle totožnosti skutku, a to po viacerých
obratoch vo svojej judikatúre, keďže závislosť výkladu prvku idem totožnosti trestných činov, teda
právnej kvalifikácie by spôsobila reštriktívny výklad garantovaných práv2.
Engelovské kritériá možno vykladať nasledujúcim spôsobom. Po prvé, je nevyhnutné
skúmať kvalifikáciu skutku podľa vnútroštátneho práva - ak je dané konanie kvalifikované ako trestný
čin, obsah pojmu trestné obvinenie je naplnený, a ak je kvalifikovaný ako administratívnoprávny delikt,
je potrebné pristúpiť k testovaniu nasledujúcich kritérií, keďže prvé kritérium nie je naplnené 3. Po
druhé, je nevyhnuné zohľadniť chránený záujem - či je všeobecný alebo partikulárny, resp. či je norma
adresovaná všetkým alebo vymedzenej skupine osôb4 (v zmysle či subjektom deliktu je každý alebo
určitá skupina osôb). Po tretie, v prípade nenaplnenia predchádzajúcich dvoch kritérií môže o
trestnoprávnom charaktere konania svedčiť závažnosť, tvrdosť sankcie, resp. represívny verzus
reparačný (kompenzačný) charakter sankcie5 - tu súd konštatuje, že odňatie slobody je závažným
zásahom do práv jednotlivca, ktorý predstavuje výraznú ujmu, ktorá je charakteristická pre
sankcionovanie v trestnej oblasti.
Tak ako sme uviedli, jednotlivé kritériá sa testujú postupne - zostupne od prvého k tretiemu,
pričom postačuje splnenie aspoň jedného z nich na to, aby predmetné konanie mohlo byť označené
za trestnoprávne v zmysle Dohovoru. Nie je tak potrebné kumulatívne naplnenie kritérií6, a to ani

Pozri rozhodnutie Sergey Zolotukhin proti Ruskej federácii, 10. 2. 2009, č. 14939/03, ods. 81: “The
Court further notes that the approach which emphasises the legal characterisation of the two offences
is too restrictive on the rights of the individual, for if the Court limits itself to finding that the person was
prosecuted for offences having a different legal classification it risks undermining the guarantee
enshrined in Article 4 of Protocol No. 7 rather than rendering it practical and effective as required by
the Convention (compare Franz Fischer, cited above, § 25).”; ods. 84: “The Court’s inquiry should
therefore focus on those facts which constitute a set of concrete factual circumstances involving the
same defendant and inextricably linked together in time and space, the existence of which must be
demonstrated in order to secure a conviction or institute criminal proceedings.”
3 “V súvislosti s tým je najprv potrebné vedieť, či na základe právneho systému žalovaného štátu je
ustanovenie definujúce predmetný protiprávny čin súčasťou trestného práva, disciplinárneho práva
alebo oboch súčasne. To však predstavuje len počiatočný bod. Údaje takto získané majú len formálnu
a relatívnu hodnotu a je potrebné ich preskúmať vo svetle spoločného menovateľa príslušných
legislatív viacerých zmluvných štátov.” Engel a ďalší proti Holandsku, ods. 82, dostupné na:
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMBER"]} [cit. 29.
3. 2017]
4 “Základnou podstatou protiprávneho činu je činiteľ väčšieho dosahu. Keď je vojak obvinený z
konania alebo opomenutia, ktoré je údajne v rozpore s právnym predpisom regulujúcim činnosť
ozbrojených síl, štát môže proti nemu v princípe uplatniť disciplinárne právo a nie trestné právo. V
súvislosti s uvedeným Súd súhlasí s vládou.” Tamtiež. [cit. 29. 3. 2017]
5 “Dohľad Súdu sa tu však nekončí. Takýto dohľad by bol vo všeobecnosti iluzórny, ak by nebral do
úvahy aj stupeň vážnosti trestu, ktorý dotknutá osoba riskuje. V spoločnosti hlásiacej sa k princípom
právneho štátu patria do „trestnej“ oblasti pozbavenia slobody, ktoré môžu byť uložené ako trest,
okrem tých, ktoré svojou povahou, trvaním alebo spôsobom vykonania nemôžu spôsobiť zjavnú ujmu.
Vážnosť toho, čo je v stávke, tradície zmluvných štátov a dôležitosť, ktorú prikladá Dohovor
rešpektovaniu fyzickej slobody jednotlivca, vyžadujú, aby tomu tak bolo (pozri mutatis mutandis
rozsudok De Wilde, Ooms a Versyp z 18. júna 1971, séria A, č. 12, str. 36, posledný pododsek a str.
42 in fine).” Tamtiež. [cit. 29. 8. 2016]
6 To by nakoniec viedlo k absurdnému záveru, pretože keď je naplnené prvé kritérium, nie sú
podstatné ďalšie dve a napriek tomu by sme požadovali naplnenie ďalších dvoch kritérií.
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druhého a tretieho7. Ak však takýto postup nevedie k jednoznačnému záveru, Súd sa prikláňa k
variante kumulatívneho testovania druhého a tretieho kritéria8.
Engelovské kritériá v neskoršej judikatúre podliehali, prirodzene, špecifikácii, čo je v súlade
s chápaním Dohovoru ako živého dokumentu9 - ako príklad možno uviesť prípad, keď ESĽP okrem
iného berie do úvahy aj účel uloženého opatrenia alebo sankcie - keď rozlišuje prevenciu a
odstrašenie od ďalšieho páchania skutkov a retribučný (odplatný) charakter sankcie, teda účel
opatrenia alebo sankcie. Alebo zohľadňuje aj skutočnosť, či druhá sankcia (opatrenie) automaticky
nasleduje ex lege po uložení prvej sankcie alebo je od nej priamo závislá - uloženie druhého opatrenia
úzko súvisí s uložením toho prvého - vo svojom predmete a v čase. V takom prípade neprichádza k
porušeniu zásady ne bis in idem. Súd uvedené prvýkrát konštatuje vo veci Nilsson proti Švédsku 10,
čo pripomína a modifikuje v prípade A. a B. proti Nórsku11. Jadro engelovských kritérií však zostáva
v platnosti, čo dokazuje aj neskoršia judikatúra12.
Rozhodnutie A. a B. proti Nórsku možno považovať za dovysvetlenie a korekciu
engelovských kritérií, ktoré vyvažuje testom koplementárnosti zbiehajúcich sa konaní. Inak
povedané: hoci sú kolidujúce konania trestnoprávneho charakteru na základe testu engelovských
kritérií, prostredíctvom úspešného testu komplementárnosti týchto konaní je možné uplatnenie
zásady ne bis in idem vylúčiť. Dohovor totiž umožňuje štátom zvoliť komplementárne právne nástroje
na postihovanie protiprávnych činov v rôznych druhoch konaní, ktoré spoločne postihujú všetky
aspekty protiprávneho činu tak, aby to nepredstavovalo nadmernú záťaž pre jednotlivca (ods. 121
predmetného rozhodnutia). Ak však test z prípadu Nilssen nepostačuje, pretože jeden z prvkov predmet alebo čas - absentuje, je tento test nepostačujúci (ods. 125). V niektorých prípadoch pre
úzku časovú súvislosť prvok bis nie je naplnený (ods. 126). Materiálne faktory (ods. 132), ktorými
možno stanoviť, či je medzi jednotlivými konaniami dostatočne úzke prepojenie, aby neprichádzalo k
dvojitému potrestaniu sú takéto: sledovanie komplementárnych cieľov a postihovanie rôznych
aspektov protiprávneho konania; predvídateľnosť duality právnych následkov pri totožnom skutku; čo
možno najväčšie zabránenie zdvojovaniu procesných úkonov v rámci spolupráce medzi orgánmi;
prihliadanie pri určovaní druhu a výmery sankcie v poslednom konaní na výmeru a druh sankcie, ktorá
bola uložená v skoršom konaní, aby dotknutá osoba neniesla nadmernú záťaž - toto riziko sa
minimalizuje príp. mechanizmom započítania sankcií. Zbiehajúce sa konania budú spĺňať znaky
komplementarity, ak sankcie uložené za protiprávne konanie sú pre tento druh porušenia práva
špecifické (ods. 133). Opačne to bude v prípade, ak sankcia uložená v správnom konaní má
stigmatizujúce prvky signifikantné pre trestné konanie. Rozhodujúce je vecné prepojenie, resp.
komplementarita, až sekundárne sa zohľadňuje časové hľadisko. Aj toto hľadisko však musí byť
splnené (ods. 134).
“The second and third criteria are alternative and not necessarily cumulative. This, however, does
not exclude a cumulative approach where separate analysis of each criterion does not make it
possible to reach a clear conclusion as to the existence of a criminal charge.” Sergej Zolotuchin proti
Ruskej
federácii,
10.
2.
2009,
č.
14939/03,
§
53.
Dostupné
na:
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001-91222"]} [cit. 2. 9. 2016]
8 Pozri napr. Jussila proti Fínsku, č. 73053/01 z 23. novembra 2006.
9Dohovor ako živý nástroj alebo dokument je jedným z výkladových a aplikačných princípov
Dohovoru, ktorý uprednostňuje evolutívny výklad pred historickým výkladom. Dohovor tak odráža
vývoj v spoločnosti a na základe neho modifikuje svoje garancie. Klasickým prípadom sú zmeny vo
výklade pojmov neľudské a ponižujúce zaobchádzanie, príp. rozširovanie práv homosexuálnych
menšín. Pozri: KOSAŘ, D. In KMEC, J., KOSAŘ, D., KRATOCHVÍL, J., BOBEK, M.: Evropská úmluva
o lidských právech. Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck 2012, s. 81.
10Pozri k tomu Nilsson proti Švédsku, č. 73661/01 z 13. decembra 2005; v tomto prípade išlo o
uloženie 50 hodín verejnoprospešných prác a následný zákaz činnosti viesť motorové vozidlá na 18
mesiacov - o oboch týchto sankciách súd konštatuje, že sú dostatočne závažné na to, aby indikovali,
že ide o trestné konanie. Avšak je medzi nimi príliš veľký súvis vo svojej podstate a v čase, preto Súd
uloženie týchto sankcií nepovažuje za dvojnásobný postih. Pozri aj Haarvig proti Nórsku, č. 11187/05
z 11. decembra 2007.
11 Rozsudok A. a B. proti Nórsku, č. 24130/11 29758/11 z 15. novembra 2016.
12 Pozri napr. aj ďalej rozsudok veľkého senátu ESĽP vo veci Sergej Zolotuchin proti Ruskej federácii,
10. 2. 2009, č. 14939/03, § 52, 53; ďalej Routsalainen proti Fínsku, č. 13079/03 zo 16. júna 2009.
7

686

Disciplinárne právo v ozbrojených zboroch
V podmienkach právneho poriadku Slovenskej republiky je disciplinárne právo čiastočne
kumulované v zákone o štátnej službe príslušníkov PZ, SIS, ZVJS (§ 52 a nasl.)13, ďalej v zákone o
štátnej službe profesionálnych vojakov (§ 138 a nasl.)14, ako aj v zákone o štátnej službe colníkov15
(§ 48 a nasl.)16. Disciplinárne právo v rámci iného štátnozamestnaneckého pomeru do nášho výskumu
nezahŕňame, pretože sa svojím charakterom približuje vyvodzovaniu zodpovednosti vrámci
súkromnoprávnych pracovnoprávnych vzťahov, čo automaticky neguje trestnoprávny charakter
takého konania (§ 117 a nasl. zákona o štátnej službe)17.
Zákon o štátnej službe príslušníkov PZ, SIS, ZVJS v § 52 ods. 1 stanovuje, že disciplinárnym
previnením je zavinené porušenie povinností policajta, čo dopĺňa negatívnymi definičnými znakmi, že
o disciplinárne previnenie ide len vtedy, ak nejde o trestný čin alebo priestupok. Takéto vymedzenie
znamená, že ak určitý skutok možno subsumovať pod skutkovú podstatu disciplinárneho previnenia
a zároveň pod skutkovú podstatu trestného činu (príp. priestupku), prednosť má kvalifikácia skutku
ako trestného činu príp. priestupku. Túto definíciu totiž nemožno chápať ako vylúčenie kolízie
disciplinárneho a trestného konania, pretože môže nastať situácia, že policajt bol za určitý skutok
postihnutý disciplinárne, pričom sa následne zistí, že skutok by mohol byť aj trestným činom.
Nakoniec, ide o podobnú situáciu ako pri kolízii trestného činu a priestupku, pretože z definície
priestupku vyplýva, že o priestupok je také protiprávne konanie, ktoré nie je trestným činom 18, no a
napriek tomu ku kolíziám priestupkového a trestného konania prichádza. Zákon o štátnej službe
profesionálnych vojakov definuje disciplinárne previnenie v zásade totožne, keďže za disciplinárne
previnenie považuje zavinené porušenie alebo nesplnenie povinností …, ak nejde o trestný čin alebo
priestupok. Zákon o štátnej službe colníkov opäť za disciplinárne previnenie považuje zavinené
porušenie povinností colníka, ak nie je trestným činom alebo priestupkom.
Zákon o štátnej službe príslušníkov PZ, SIS, ZVJS umožňuje podľa § 53 ods. 1 uplatnenie
nasledujúcich sankčných mechanizmov - disciplinárnych opatrení: a) písomné pokarhanie, b)
zníženie služobného platu až o 15 % na dobu najviac troch mesiacov, c) zníženie hodnosti o jeden
stupeň na dobu jedného roka, d) zákaz činnosti, e) prepadnutie veci. Hoci de iure nejde o sankciu
uloženú v disciplinárnom konaní, následkom porušenia disciplíny, teda porušenia služobnej prísahy
alebo služobnej povinnosti zvlášť hrubým spôsobom je prepustenie zo služobného pomeru. Príslušník
bude prepustený zo služobného pomeru aj vtedy, ak bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný
čin alebo za akýkoľvek trestný čin na nepodmienečný trest odňatia slobody (§ 192 ods. 1 predmetného
zákona).
Zákon o štátnej službe profesionálnych vojakov stanovuje v § 139 užší výpočet
disciplinárnych opatrení: a) písomné pokarhanie alebo b) zníženie služobného platu až o 15 %
najdlhšie na šesť mesiacov formou zrážok zo služobného platu, ktorý mu bol priznaný ku dňu, v
ktorom sa profesionálny vojak disciplinárneho previnenia dopustil. V menej závažných prípadoch
môže postačovať prerokovanie disciplinárneho previnenia. Opäť ako pri zákone o štátnej službe
príslušníkov PZ, SIS, ZVJS, hoci nejde o rozhodnutie v disciplinárnom konaní, štátna služba
profesionálneho vojaka sa skončí prepustením, ak porušil vybrané obmedzenia a zákazy (§ 83 ods.
1 písm. c) predmetného zákona), resp. ak bol právoplatne odsúdený za trestný čin vojenský alebo
úmyselný trestný čin.
Zákon č. 73/1998 o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby,
Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších
predpisov.
14 Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
15 Colníci síce netvoria ozbrojený bezpečnostný zbor, ale tvoria ozbrojený zbor podľa § 2 ods. 3
zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
16 Zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov
v znení neskorších predpisov.
17 Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
18 Ust. § 2 ods. 1 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej zákon
o priestupkoch).
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Zákon o štátnej službe colníkov umožňuje uložiť za disciplinárne previnenie totožné sankcie
ako zákon o štátnej službe príslušníkov PZ, SIS, ZVJS. Uvedené sa týka aj prepustenia pre porušenie
služobnej prísahy alebo služobnej povinnosti zvlášť hrubým spôsobom alebo odsúdenie pre úmyselný
trestný čin alebo trestný čin na nepodmienečný trest odňatia slobody.
Spoločným znakom zákona o štátnej službe príslušníkov PZ, SIS, ZVJS a zákona o štátnej
službe colníkov je skutočnosť, že ako disciplinárne previnenie sa prejedná aj konanie príslušníka,
ktoré napĺňa znaky skutkovej podstaty priestupku podľa zákona priestupkoch alebo osobitného
zákona. Za takýto priestupok prejednaný ako disciplinárne previnenie možno uložiť disciplinárne
opatrenia v zmysle uvedených zákonov o štátnej službe. Prichádza tak k premiešavaniu
disciplinárneho práva a priestupkového práva, čo môže spôsobovať problémy pri stanovení, či takéto
konanie má trestnoprávny charakter v zmysle Dohovoru. Osobitná úprava týchto otázok je v zákone
o štátnej službe profesionálnych vojakov, kde si priestupkové konanie zachováva svoj charakter.
Podľa § 151 tohto zákona totiž priestupok zostáva priestupkom (nestáva sa disciplinárnym
previnením), je však prejednaný veliteľom podľa procesných pravidiel platných pre pre prejednávanie
disciplinárnych previnení (§ 140 až 145 a § 147 zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov). Za
takto prejednaný priestupok sa však neukladajú sankcie ukladané za disciplinárne previnenie, ale
páchatelia priestupkov sa sankcionujú podľa katalógu sankcií predpokladaných osobitnými zákonmi
obsahujúcimi právnu úpravu priestupkov (zákon o priestupkoch a osobitné zákony).
Všetky tri skúmané zákony osobitným spôsobom upravujú19 otázku súbehu trestnoprávneho
postihu a disciplinárneho postihu za totožný skutok. Súbeh týchto sankčných mechanizmov je
vylúčený. Skutok totiž podľa všetkých troch zákonov nemožno prejednať ako disciplinárne previnenie,
ak o ňom už bolo právoplatne rozhodnuté ako o trestnom čine. Iná situácia nastáva v opačnom garde:
ak bol skutok prejednaný ako disciplinárne previnenie, následné trestné stíhanie vylúčené nie je.
Rozhodnutie v disciplinárnom konaní sa totiž zruší a osoba sa v súlade so zásadou prednosti
trestného práva bude stíhať v trestnom konaní.
Aplikácia engelovských kritérií na disciplinárne právo v ozbrojených bezpečnostných zboroch
Testovanie trestnoprávneho charakteru administratívnoprávnych konaní na účel stanovenia,
či sa aj v týchto druhoch konaní garantujú vyššie načrtnuté práva podľa Dohovoru, už pred časom
bolo prijaté do slovenskej judikatúry (R 125/2012), ako aj právnej vedy20. Judikát z roku 2012 priznáva
trestnoprávnu povahu aj menej závažným protiprávnym činom ako trestným činom - teda
priestupkom, iným správnym deliktom. O trestnoprávnej povahe priestupkov, bezpochyby, svedčí
druhé kritérium, keďže adresátom priestupkových noriem je celé obyvateľstvo a chránený záujem je
všeobecný. Okrem spomínaného slovenského judikátu takýto záver podporuje aj rozhodovacia
činnosť českých súdov21. Zároveň priznáva, že takúto povahu možno výnimočne priznať aj
disciplinárnym deliktom, vždy je však nevyhnutné skúmať naplnenie engelovských kritérií. Napr.
disciplinárne delikty vo väzenstve trestnoprávny charakter nemajú22.

Ust. § 59 ods. 1 zákona o štátnej službe príslušníkov PZ, SIS, ZVJS, ust. § 142 ods. 5 zákona o
štátnej službe profesionálnych vojakov, ust. § 55 ods. 1 zákona o štátnej službe colníkov.
20 Pozri ČENTÉŠ, J.: Trestné činy daňové a zásada ne bis in idem. In Právna úprava správneho
trestania [elektronický zdroj]. Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta 2015, s. 74 - 83.
ISBN 978-80-7160-399-3
21 Pozri k tomu český judikát Rč 13/2009: “Zásada ne bis in idem – zákaz dvojího souzení a potrestání
za týž čin – skutek – ve smyslu čl. 4 Protokolu č. 7 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních
svobod ... brání též trestnímu stíhání a odsouzení toho, proti němuž dřívější přestupkové řízení o
témže skutku (činu) trestněprávní povahy meritorně skončilo pravomocným rozhodnutím příslušného
správního orgánu, a to včetně blokového řízení podle ....Vyloučit ochranu proti novému procesu s
ohledem na zásadu ne bis in idem přitom nemůže ani skutečnost, že příčinou prvního projednání
skutku (činu) v blokovém přestupkovém řízení byla jeho nesprávná kvalifikace jako přestupku, ačkoliv
naplňoval znaky trestného činu. Právně bezvýznamné je též to, proč došlo k novému řízení a
rozhodnutí v dané věci, aniž bylo zrušeno předcházející rozhodnutí o totožném skutku (činu).”
22 Pozri k tomu: BELEŠ, A., HAVELKOVÁ, M.: Zásada ne bis in idem a disciplinárne konanie vo
väzenstve. In Justičná revue 2/2017, s. 149 - 162.
19
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Na skúmanú problematiku je možné aplikovať viacero rozhodnutí ESĽP: napr. Rabus proti
Nemecku23, keď prepustenie úradníka zo štátnej služby nebolo dostatočne závažnou sankciou na to,
aby konanie proti tejto osobe v štátnej službe malo trestnoprávny charakter (teda, že by bolo splnené
tretie engelovské kritérium). Avšak už v samotnom prípade Engel a ďalší proti Holandsku sa Súd
zaoberal disciplinárnymi konaniami. Sťažovatelia vykonávali základnú vojenskú službu a porušenia
povinností boli disciplinárne sankcionovaní. Sankcie spočívali v odňatí slobody na rôzne dlhý čas a
Súd posudzuje trestnoprávny charakter uložených sankcií, diferencujúc podľa dĺžky odňatia slobody.
Z uvedeného by sme mohli vyvodiť argument, že ak odňatie slobody v určitej dĺžke Súd nepovažoval
za sankciu trestnoprávneho charakteru, ani sankcie podľa uvedených troch zákonov taký charakter
mať nemôžu, keďže zásah do základných práv a slobôd je tu podstatne menší ako pri odňatí slobody.
Súd však vo svojej neskoršej rozhodovacej činnnosti prišiel k záveru, že každé odňatie slobody je
trestnoprávneho charakteru24.
Aplikujúc engelovské kritériá na disciplinárne konania v ozbrojených bezpečnostných
zboroch, prichádzame k nasledujúcim poznatkom. Prvé kritérium o trestnoprávnom charaktere týchto
konaní nesvedčí, pretože predmetná úprava je administratívnoprávneho charakteru, nie
trestnoprávneho.
Podľa druhého kritéria indikuje trestnoprávny charakter skutočnosť, či chránený záujem je
všeobecný - v predmetnom prípade je partikulárny, pretože ide o záujem na dodržiavaní disciplíny,
zachovaní vykonávania povinností vo vzťahoch nadriadenosti a podriadenosti v ozbrojených
bezpečnostných zboroch; ďalším zohľadniteľným aspektom je skutočnosť, či norma je adresovaná
všetkým ľuďom alebo iba určitej skupine osôb. Právne normy obsiahnuté v skúmaných predpisoch sú
adresované skupine osôb so špecifickým statusom - príslušníkom PZ, SIS, ZVJS, profesionálnym
vojakom, resp. colníkom. Aspektom, ktorý sa pri druhom kritériu zohľadňuje, je aj represívny alebo
reparačný charakter sankcie. Vyššie uvedené sankcie sú represívneho charakteru, otázky náhrady
škody sú v predmetných predpisoch reglementované osobitnými ustanoveniami, čiže tento aspekt by
svedčil o trestnoprávnom charaktere skúmaných disciplinárnych konaní - avšak len vtedy, keď by boli
splnené aj zvyšné aspekty druhého kritéria. Tie však, ako sme uviedli, splnené nie sú. Preto tieto
disciplinárne konania nemajú trestnoprávny charakter ani podľa druhého engelovského kritéria.
Podstatou tretieho engelovského kritéria je závažnosť, resp. tvrdosť sankcie. Posúdenie
tohto kritéria je najbezproblémovejšie pri sankciách podľa zákona o štátnej službe profesionálnych
vojakov. Sankčné mechanizmy pozostávajú z písomného pokarhania, resp. zníženia služobného
platu a najtvrdšou sankciou, ktorá sa síce neukladá priamo v disciplinárnom konaní, ale de facto je
disciplinárnou sankciou, je prepustenie zo služobného pomeru. O uvedených sankciách možno
konštatovať, že sú klasickými sankciami v pracovnoprávnych vzťahoch, ktoré sú súkromnoprávneho
charakteru, čo o trestnoprávnom charaktere týchto sankcií svedčiť nemôže. Najciteľnejšia z týchto
sankcií - prepustenie zo služobného pomeru - je adekvátnou sankciou k okamžitému skončeniu
pracovného pomeru, ak bol zamestnanec právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo
závažne porušil pracovnú disciplínu. ESĽP v prípade Rabus k prepusteniu zo štátnej služby
konštatoval, že nejde o sankciu trestnoprávneho charakteru.
O niečo komplikovanejšie sa môže javiť situácia v prípade sankcií podľa zákona o štátnej
službe príslušníkov PZ, SIS, ZVJS a zákona o štátnej službe colníkov, keďže okrem písomného
pokarhania a zníženia služobného platu je prípustné uložiť aj zákaz činnosti a prepadnutie veci, ktoré
sa ako sankcie vyskytujú v priestupkovom ako aj trestnom práve. Lenže proti trestnoprávnemu
charakteru týchto sankcií svedčí jednak skutočnosť, že zásah do práv jednotlivca uložením týchto
sankcií v disciplinárnom konaní nikdy nedosiahne taký rozmer ako zásah do práv jednotlivca ako v
prípade uloženia týchto sankcií v trestnom konaní. Ďalšou skutočnosťou, ktorá svedčí proti
trestnoprávnemu charakteru týchto sankcií, je fakt, že stále závažnejším zásahom do práv jednotlivca
a citeľnejšou sankciou je prepustenie zo služobného pomeru, o ktorom sme vyššie usúdili, že je
súkromnoprávneho, nie trestnoprávneho charakteru. O skutočnosti, že ide o citeľnejšiu sankciu
svedčí aj fakt, že sa ukladá za závažnejšie protiprávne konania ako “bežné” sankcie v disciplinárnom
konaní, ktorými sú aj zákaz činnosti a prepadnutie veci. Ak aj napriek uvedeným argumentom by stále
Rabus proti Nemecku, č. 43371/02 z 9. februára 2006.
Pozri komentár k čl. 6 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd od Jiřího Kmeca.
In KMEC, J., KOSAŘ, D., KRATOCHVÍL, J., BOBEK, M.: Evropská úmluva o lidských právech.
Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck 2012, s. 580.
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pretrvávala pochybnosť o trestnoprávnom charaktere týchto konaní. Súd v takom prípade pripúšťa
upustenie od alternatívneho testovania engelovských kritérií, čo možno nahradiť kumulatívnym
testom druhého a tretieho kritéria, čím by sa jasne trestnoprávny charakter týchto konaní vylúčil.
Problematickou otázkou zostáva, či niečo na negácii trestnoprávneho charakteru
disciplinárnych konaní v rámci ozbrojených bezpečnostných zborov mení fakt, že podľa zákona o
štátnej službe príslušníkov PZ, SIS, ZVJS a zákona o štátnej službe colníkov sa v rámci
disciplinárneho konania prejednávajú aj skutky spáchané príslušníkmi, ktoré sú kvalifikované ako
priestupky. O trestnoprávnom charaktere priestupku totiž svedčí druhé engelovské kritérium, pretože
chránený objekt je všeobecný a norma je adresovaná všetkým osobám. Vzniknúť by tak mohla
dvojkoľajnosť posudzovania trestnoprávneho charakteru disciplinárnych deliktov: tie delitky, ktoré by
spočívali v nesplnení vnútorných povinností príslušníkov by trestnoprávny charakter nemali priznaný,
a tie delikty, ktoré by spočívali v naplnení skutkovej podstaty priestupku by tak boli trestnoprávneho
charakteru. Proti takému výkladu možno uviesť, že hoci je naplnená skutková podstata priestupku,
podľa oboch zákonov o štátnej službe nejde o priestupok, ale o disciplinárny delikt, ktorého zmyslom
je udržiavať disciplínu, poriadok a zákonnosť v rámci ozbrojených bezpečnostných zborov a
poskytnúť postih aj takým konaniam, ktoré by boli priestupkami, ale tým, že ich spáchali príslušníci,
ohrozujú poriadok a disciplínu v rámci ozbrojeného bezpečnostného zboru.
Ďalšou možnosťou, ako vylúčiť potenciálnu hrozbu porušenia zákazu dvojitého postihu, je
uplatnenie téz o komplementárnosti sankčných mechanizmov, ktoré ESĽP rozvinul v rámci
rozhodnutia A. a B. proti Nórsku, podľa ktorých majú signatárske štáty možnosť v rámci vnútroštátnej
právnej úpravy uvážiť, že niektoré protiprávne činy budú sankcionované na rôznych úrovniach, aby
sa tak postihol v plnej miere rozsah spáchanej protiprávnosti, pričom tieto konania podliehajú testu
vecnej a časovej súvislosti, resp. testu komplementarity konaní - sledovanie komplementárnych cieľov
(disciplína v zbore, resp. preventívny a represívny účinok sledovaný trestným konaním),
komplementarita sankcií (napr. zníženie platu, resp. sankcie uložené v trestnom konaní),
predvídateľnosť takého postihu pre postihovanú osobu, spolupráca medzi orgánmi, započítanie
sankcie uloženej v prvom konaní pri ukladaní sankcie v nasledujúcom konaní atď. Test možno
uzatvoriť konštatovaním, že komplementárnosť konaní sa potvrdzuje aj skutočnosťou, že sankcie v
disciplinárnom konaní sú špecifické a nenesú prvok stigmatizácie charakteristický pre trestné konanie.
Domievame sa, že na základe tohto testu je možné vyvodiť prípustnosť súbehu disciplinárneho
postihu a trestnoprávneho postihu nielen v prípade, že disciplinárny postih sa uskutočňuje na základe
skutku, ktorý by inak bol priestupkom, ale aj v prípade spáchania disciplinárneho deliktu porušením
vnútornej povinnosti v rámci ozbrojeného bezpečnostného zboru a zároveň spáchania trestného činu,
pretože súbeh týchto konaní možno považovať za komplementárny, čím nie je naplnený prvok bis teda že by malo ísť o dve samostatné konania.
Záver
Na účely stanovenia skutočnosti, či garancie uvedené v čl. 6, čl. 7, resp. čl. 4 Protokolu č. 7
Dohovoru sú aplikovateľné aj pri disciplinárnych konaniach (či už vo väzenskom prostredí alebo
ozbrojených bezpečnostných zboroch), teda či tie tieto konania majú trestnoprávny charakter, je
určujúcim tretie engelovské kritérium - závažnosť a tvrdosť sankcie. V prípade pochybností potom
nastupuje kumulatívne testovanie druhého a tretieho kritéria.
Naplnenie tretieho kritéria je, nepochybne, možné vylúčiť pri sankciách podľa zákona o
štátnej službe profesionálnych vojakov - tieto disciplinárne konania trestnoprávny charakter mať
nebudú. Na druhej strane, osobitný režim podľa tohto zákona platí pre prejednávanie priestupkov
týchto príslušníkov v disciplinárnom konaní. Na prejednanie priestupku sa tu použije zákon o štátnej
službe profesionálnych vojakov iba v otázke procesného postupu - priestupok zostáva
charakterizovaný ako priestupok a uplatnia sa sankcie podľa zákona o priestupkoch, príp. osobitných
zákonov, kde sú skutkové podstaty priestupkov zakotvené. V týchto prípadoch považujeme už druhé
(a pravdepodobne aj tretie kritérium) za naplnené (ide o priestupok, nie disciplinárny delikt), preto také
konanie - ako výnimka zo všetkých skúmaných prípadov - má trestnoprávny charakter a rozhodnutie
v konaní teda zakladá prekážku veci rozhodnutej pre následné trestné stíhanie.
Napriek tomu, že zákon o štátnej službe príslušníkov PZ, SIS a ZVJS a zákon o štátnej
službe colníkov, stanovujú ako disciplinárne sankcie aj zákaz činnosti a prepadnutie veci,
disciplinárnemu konaniu podľa týchto zákonov nemožno priznať trestnoprávny charakter, keďže tieto
sankcie ukladané v disciplinárnom konaní sa svojím rozsahom zásahu do práv jednotlivca nebudú
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rovnať rovnakým druhom sankcií v trestnom konaní. Navyše za závažnejší druh sankcie ako
spomínané dva druhy možno považovať prepustenie zo služobného pomeru, ktoré trestnoprávny
charakter nemá (napr. vzhľadom na rozhodnutie vo veci Rabus).
Nazdávame sa, že okrem uplatnenia testu engelovskými kritériami možno naplnenie prvku
bis vylúčiť aj testom, ktorým Súd rozhodnutím A. a B. proti Nórsku doplnil (dovysvetlil) engelovské
kritériá. Dodávame, že je na zváženie, či takýmto postupom možno vylúčiť trestnoprávny charakter
akéhokoľvek disciplinárneho konania, nielen konania v ozbrojených bezpečnostných zboroch.
Na základe uvedeného konštatujeme, že zákonodarca v skúmaných zákonoch o štátnej
službe vykonal nadprácu. Z judikatúry ESĽP nevyplýva, že rozhodnutie v trestnom konaní o totožnom
skutku totožnej osoby vylučuje disciplinárny postih; v opačnom garde na uskutočnenie trestného
konania nie je potrebné zrušenie rozhodnutia v disciplinárnom konaní.
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APLIKÁCIA KVALIFIKOVANEJ SKUTKOVEJ PODSTATY V
SPORNÝCH PRÍPADOCH A ZÁSADA NE BIS IN IDEM1
Radovan Blažek
Univerzita Komenského, Právnická fakulta
Okresná prokuratúra Malacky
Abstrakt: Článok sa zaoberá problémom aplikovania kvalifikovaných skutkových podstát, ktoré pri
vymedzení prostredníctvom osobitných kvalifikačných pojmov zakladajú v niektorých prípadoch
spornú aplikáciu týchto skutkových podstát a následne neprimeranosť ukladaného trestu
a nejednotnosť súdneho rozhodovania, ktoré sa odlišuje pri obdobných skutkoch len v právnom
posúdení a v tom, či na uvedený prípad možno aplikovať konkrétnu kvalifikovanú skutkovej podstatu
alebo naopak, či tento znak nemožno páchateľovi pričítať.
Abstract: The article deals with the problem of application of qualified elements of the crime that
through the definition of "specific qualification terms" in some cases cause the ambiguous application
of these elements and then also the inadequacy of punishment. The result of this legal state is the
inconsistency of judicial decisions that are distinctive in similar cases only becasue some judges apply
a certain specific qualified term and some think it shouldn’t be applied.
Kľúčové slová: trestný čin, zásada ne bis in idem, sankcie, trest, prísnosť trestu, spravodlivosť trestu,
osobitné kvalifikačné pojmy
Key words: crime, the ne bis in idem, sanctions, punishment, severity of punihsment, just
punishment, specific qualification terms
ÚVOD
Pri rekodifikácií trestných kódexov boli do Trestného zákona 2 zavedené aj tzv. „osobitné
kvalifikačné pojmy“, ktorých cieľom bolo zaviesť univerzálne pojmy, ktoré by boli použiteľné pre
viaceré trestné činy a ich kvalifikované skutkové podstaty bez toho, aby pri každom konkrétnom
trestnom čine boli opätovne vymenovávané všetky podmienky prísnejšej (kvalifikovanej) skutkovej
podstaty. „Podstata kvalifikačných znakov spočíva v tom, že ide o znaky zostrujúce typovú závažnosť
základnej skutkovej podstaty trestného činu, ktoré keď pristúpia k základnej skutkovej podstate, spolu
s ňou vytvoria kvalifikovanú skutkovú podstatu, v ktorej je obsiahnutá vyššia trestná sadzba než v
základnej skutkovej podstate trestného činu.“3
Spáchanie trestného činu v základnej a kvalifikovanej skutkovej podstate je odlíšené najmä
tým, že pristúpením daného konkrétneho kvalifikačného znaku sa zvyšuje závažnosť trestného činu,
preto je aj namieste prísnejšie potrestanie páchateľa, ak uvedený znak naplní. Takéto chápanie
osobitných kvalifikačných pojmov možno vymedziť aj z nasledovnej formulácie z odbornej literatúry:
„Rovnaké zaradenie do konkrétnych kvalifikovaných skutkových podstát má totiž vplyv na vymedzenie
1

Tento článok vznikol s podporou financovania z grantu VEGA č. 1/0542/17 Vedeckej grantovej
agentúry Ministerstva školstva, veda, výskumu a športu Slovenskej republiky. This article was
supported by the scientific project VEGA 1/0542/17 of the Scientific Foundation Agency of Ministry of
Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic.
2 Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov, ďalej aj ako „TZ“.
3 BURDA, E., ČENTÉŠ, J., KOLESÁR, J., ZÁHORA, J. a kol.: Trestný zákon. Všeobecná časť.
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trestných sadzieb, aby určitá kvalifikačná okolnosť v obdobných prípadoch mala približne rovnaký
vplyv na zvýšenú trestnú sadzbu.“4
Hlavná zásada pre používanie a aplikáciu osobitných kvalifikačných znakov spočíva v tom, že
ich použitie je možné len v tom prípade, ak už daný znak nie je obsiahnutý v základnej skutkovej
podstate (§ 38 ods. 1 TZ). Aj preto sa pri niektorých trestných činoch niektoré konkrétne osobitné
kvalifikačné pojmy neuplatnia, napriek tomu, že daná skutková podstata uvedený znak obsahuje.
Rovnako možno tiež spomenúť znenie § 138 písm. a) TZ, kde zákonodarca priamo zvolil výpočet
trestných činov, pri ktorých sa daný kvalifikačný pojem „so zbraňou“ nemá aplikovať, aj keď dané
skutkové podstaty obsahujú v jednotlivých odsekoch pojem „závažnejším spôsobom konania“. Týmto
chcel zákonodarca vyjadriť, že aplikácia niektorých „závažnejších spôsobov konania“ nie je možná pri
každej skutkovej podstate, kde sa pojem „závažnejší spôsob konania“ nachádza. Rovnako to však
možno usúdiť aj pre iné „závažnejšie spôsoby konania“, aj keď pri nich takýto výpočet nie je, pretože
zohľadniť všetky typy „závažnejších spôsobov konania“ pre všetky skutkové podstaty trestných činov,
kde je tento znak v kvalifikovanej podstate použitý, by bolo mimoriadne obtiažne a poprelo by
myšlienku zákonodarcu nahradiť konkrétny explicitný výpočet všetkých kvalifikovaných konaní
univerzálnejšími pojmami.
Z uvedeného možno odvodiť, že aplikácia osobitného kvalifikačného pojmu pri jednotlivých
trestných činoch nemôže byť automatická, ale musí podliehať kritickej a logickej úvahe orgánu, ktorý
daný skutok kvalifikuje ako trestný čin. Problémom v praxi však je, že nie každý orgán aplikujúci
Trestný zákon dospeje po uvedenej „úvahe“ k rovnakému záveru o tom, či je alebo nie je v danom
prípade možné aplikovať daný osobitný kvalifikačný pojem. Tým pádom v praxi nastávajú prípady,
keď skutkovo podobné prípady sú na rôznych súdoch posúdené odlišne, čím dochádza aj k odlišnému
potrestaniu páchateľa.
ZÁSADA NE BIS IN IDEM A OSOBITNÉ KVALIFIKAČNÉ POJMY
Zásadu ne bis in idem možno považovať za jednu z kľúčových zásad ukladania trestov podľa
slovenského právneho poriadku a jej podstata je vyjadrená v § 38 ods. 1 TZ: „Na okolnosť, ktorá je
zákonným znakom trestného činu, nemožno prihliadnuť ako na poľahčujúcu okolnosť, priťažujúcu
okolnosť, okolnosť, ktorá podmieňuje uloženie trestu pod zákonom ustanovenú dolnú hranicu trestnej
sadzby, alebo okolnosť, ktorá podmieňuje použitie vyššej trestnej sadzby.“
Táto zdanlivo jasná formulácia nevzbudzuje pochybnosti o tom, čo ňou zákonodarca zamýšľal:
vo vzťahu k problému, ktorý je predmetom tohto článku, treba vymedziť, že v ustanovení vidíme
jednoznačnú snahu zákonodarcu, aby znaky obsiahnuté v základnej skutkovej podstate, nemohli byť
použité v kvalifikovanej skutkovej podstate toho istého trestného činu. V širších súvislostiach možno
uviesť, že zásada ne bis in idem zároveň znamená, že znak, ktorý je páchateľovi raz pričítaný v jednej
skutkovej podstate, nemôže byť páchateľovi pričítaný druhý krát ani v inej súbežne použitej
kvalifikácií, ak ide o jednočinný súbeh a teda výsledkom by malo byť použitie jedného znaku na ten
istý skutok dva krát.5 Na účely tohto článku sa však zaoberáme len prvým spomenutým prípadom,
keď sa jeden a ten istý kvalifikačný znak má použiť v rámci jednej a tej istej skutkovej podstaty dva
krát, a to najčastejšie práve cez osobitné kvalifikačné pojmy. Ak sa totiž v kvalifikovanej podstate
používajú kvalifikačné znaky vymedzené individuálne pre konkrétnu skutkovú podstatu, väčšinou niet
pochýb o tom, že tento kvalifikačný znak v sebe nezahŕňa žiaden zo znakov základnej skutkovej
podstaty. Ak však skutková podstata používa osobitné kvalifikačné pojmy, potom je duplicita ťažko
odhaliteľná, pretože osobitné kvalifikačné pojmy sú len odkazom na iné ustanovenia Trestného
zákona a teda pri aplikovaní skutkovej podstaty jednotlivých trestných činov nie je orgán aplikujúci
právo okamžite „konfrontovaný“ so zjavnou duplicitou a túto je potrebné skúmať až výkladom
jednotlivých pojmov, ktoré sa v rámci osobitných kvalifikačných pojmov nachádzajú.
Je potrebné poukázať tiež na fakt, že samotné osobitné kvalifikačné pojmy ešte obsahujú
ďalšie pojmy, ktoré vyžadujú „výklad“ obsiahnutý v iných ustanoveniach Trestného zákona. Dochádza
tu teda k určitej komplikovanej „odkazovacej“ štruktúre právnej normy, kde takmer každá skutková
2
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podstata trestného činu odkazuje na osobitné kvalifikačné pojmy a tie ešte ďalej odkazujú na ďalšie
ustanovenia Trestného zákona, ktoré zasa bližšie definujú pojmy obsiahnuté v ustanoveniach
o osobitných kvalifikačných pojmoch.
Orgán aplikujúci jednotlivé skutkové podstaty na konkrétne činy je teda pri uplatnení určitého
znaku z kvalifikovanej skutkovej podstaty, t.j. osobitného kvalifikačného pojmu, nútený sa vysporiadať
so všetkými do úvahy prichádzajúcimi definíciami všetkých pojmov, ktoré sú tam použité a nečudo,
že v tom prípade ľahko môže dôjsť k tomu, že niektorý pojem použitý na takéto komplikované
vyvodenie trestnej zodpovednosti, vyloží nesprávne, neúplne alebo v rozpore s tým, čo zamýšľal
zákonodarca. Je totiž pochopiteľné, že pojmy, ktoré sú vymedzené v Trestnom zákone všeobecne
a univerzálne, aby ich bolo možné použiť na „všetky“ do úvahy prichádzajúce situácie, sa budú
niekedy veľmi problematicky aplikovať na „jednu jedinú“, konkrétnu situáciu, ktorú zákonodarca
nepredvídal pri vymedzovaní všeobecných kvalifikačných pojmov. O tom, že takáto odlišná aplikácia
a odlišný výklad sa v minulosti vyskytoval na súdoch neraz pri rôznych osobitných kvalifikačných
pojmoch, vypovedá tiež judikatúra Najvyššieho súdu SR, ktorý sa už viac krát musel zaoberať
nerovnakým výkladom podriadených súdov vo vzťahu k osobitným kvalifikačným pojmom.
3

OSOBITNÉ KVALIFIKAČNÉ POJMY V JUDIKATÚRE NAJVYŠŠIEHO SÚDU SR

Vražda „na objednávku“
Jedným z najnovších prípadov „nejasnej“ aplikácie osobitného kvalifikačného pojmu sa stal
prípad kvalifikačného znaku „na objednávku“ (§ 140 písm. a/ TZ) v prípade trestného činu úkladnej
vraždy, kde aplikáciu tohto znaku umožňuje kvalifikovaná skutková podstata § 144 ods. 2 písm. e/
TZ – „z osobitného motívu“. V praxi tak došlo k tomu, že niektoré senáty aplikovali pri vražde na
objednávku tento kvalifikačný znak ako „priťažujúcu okolnosť“, zatiaľ čo iné argumentovali tým, že
osobitný motív „na objednávku“ je obsiahnutý už v samotnej základnej skutkovej podstate
v kvalifikačnom znaku základnej skutkovej podstaty „s vopred uváženou pohnútkou“. „Objednávka
vraždy“ by teda mala v tomto prípade figurovať ako osobitný motivačný faktor, ktorý páchateľa
podnietil spáchať vraždu a teda že páchateľ, ktorý pácha vraždu na objednávku, nemá „inú motiváciu“,
pre ktorú uvedenú vraždu spácha, preto mu tento znak nemožno pričítať aj ako „priťažujúcu“ okolnosť.
Najvyšší súd SR po zistení, že došlo k výkladovým rozdielom v právoplatných rozhodnutiach
senátov trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu SR (ďalej aj ako „NS SR“), zaujal k uvedenému
problému toto stanovisko:
„Ak páchateľ iného úmyselne usmrtí (o taký čin sa pokúsi alebo ho pripravuje) „na objednávku“,
ide nevyhnutne o konanie s vopred uváženou pohnútkou, ktoré je potrebné kvalifikovať ako obzvlášť
závažný zločin úkladnej vraždy podľa § 144 ods. 1 Trestného zákona. Prijatie objednávky na vraždu
je totiž samo osebe okolnosťou, ktorá znamená naplnenie znaku „vopred uvážená pohnútka“ pri
ďalšom konaní páchateľa, smerujúcom k usmrteniu iného, ktorý je aplikačným rozlišovacím
momentom medzi ustanoveniami § 144 a § 145 Trestného zákona a z hľadiska § 144 Trestného
zákona je zákonným znakom trestného činu (znakom základnej skutkovej podstaty uvedenej v § 144
ods. 1 Trestného zákona). Neprichádza potom v dôsledku zákazu kvalifikačnej a ďalšej súvisiacej
duplicity v zmysle § 38 ods. 1 Trestného zákona použiť znak spáchania činu „na objednávku“ aj ako
okolnosť, ktorá podmieňuje použitie vyššej trestnej sadzby podľa § 144 ods. 2 písm. e/ v spojení s §
140 písm. a/ Trestného zákona. Prijatie objednávky na vraždu by tak bolo v rozpore s ustanovením §
38 ods. 1 Trestného zákona hmotnoprávne zohľadnené (použité) dvakrát, a to bez akéhokoľvek iného,
resp. ďalšieho obsahového prvku tejto okolnosti pri druhom (zdvojenom) použití podľa
predchádzajúcej vety.“6
NS SR uvádza, že „každá vražda na objednávku je úkladnou vraždou, aj keby nebola osobitne
vopred plánovaná alebo pripravovaná. Nie je teda možná kvalifikácia podľa § 145 ods. 2 písm. a/ v
spojení s § 140 písm. a/ Tr. zák., aj keď je v zákone uvedená (čo je výsledkom „paušalizovanej“
konštrukcie ustanovení osobitnej časti Trestného zákona) ...“ 7 Najvyšší súd SR v stanovisku vlastne
konštatuje, že úkladná vražda je vlastne osobitnou kvalifikovanou podstatou trestného činu vraždy,
3.1
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pretože de facto by sa na to isté konanie dala použiť aj kvalifikácia vraždy podľa § 145 ods. 1, ods. 2
písm. a/ TZ, čo však nie je možné, pretože máme osobitnú skutkovú podstatu „úkladnej vraždy“, ktorá
„pohlcuje“ aj kvalifikáciu obsiahnutú v § 145 ods. 2 písm. a/ TZ.
NS SR ďalej uvádza: „Je potrebné potom naopak zdôrazniť, že to, čo v zmysle vyššie
uvedeného platí pre vraždu na objednávku, neplatí mechanicky pre iné druhy osobitného motívu
podľa § 140 Tr. zák. Neplatí teda, že prítomnosť osobitného motívu v týchto prípadoch zakladá
okolnosť (kvalifikačný moment) vopred uváženej pohnútky v zmysle § 144 ods. 1 Tr. zák.“ 8
Na jednej strane NS SR uviedol, že „motív“ páchateľa spáchať vraždu na objednávku je hodný
toho, aby „konzumoval“ vopred uváženú pohnútku, ale „pomsta“ už nie je dostatočne „uvážená
pohnútka“, aby sme ju subsumovali pod „vopred uváženú pohnútku“. Dospievame tak k výkladu, kde
opäť nie je jasné, ktorý z „osobitných motívov“ vlastne je možné podradiť pod základnú skutkovú
podstatu a ktorý nie. Nie je jasné, prečo je vlastne „najatý zabijak“ menej nebezpečným páchateľom,
ako pomstychtivý manžel, ktorý z dôvodu toho, že ho žena podvádza, túto „úkladne zavraždí“.
Najvyšší súd SR sa pokúsil vysvetliť, prečo je „pomsta“ iný „kvalifikačný znak“ ako „objednávka“:
„Pomsta je motivačný prvok, ktorý nie je generovaný racionálnou úvahou, resp. predbežným
zvažovaním. Ide o emotívnu záležitosť, pocit potreby odplaty voči niekomu za niečo, zväčša za jeho
predchádzajúce aktivity. Prvok úkladnosti potom môže byť daný až plánovaním a prípravou vraždy z
pomsty, avšak vražda z pomsty nemusí byť nijako predbežne plánovaná a pripravovaná (môže byť
naopak spontánnou reakciou na skoršie konanie inej osoby alebo inú udalosť, ktorá vyvolá pocit
pomstychtivosti). Motív „z pomsty“ je teda inou okolnosťou, ako „vopred uvážená pohnútka“ a vražda
z pomsty môže byť (preto) buď „obyčajná“ (§ 145 ods. 1, ods. 2 písm. d/, § 140 písm. b/ Tr. zák.),
alebo úkladná (§ 144 ods. 1, ods. 2 písm. e/, § 140 písm. b/ Tr. zák.). Obdobne pri iných druhoch
osobitného motívu (ostatné písmená § 140 Tr. zák.), motivácia generovaná emotívne (písmeno d/ a
f/), pudovo (písmeno g/) alebo (viac – menej) racionálne (písmeno c/ a e/) nie je okolnosťou, ktorá
znamená „úkladný prvok“, a čin môže byť spáchaný aj spontánne, bez toho, aby páchateľ vopred
zvažoval pohnútku svojho konania (tá je daná aj bez plánovania samotnej vraždy),“ 9
Najvyšší súd SR navyše uvádza: „Kvalifikačné zohľadnenie okolnosti objednávky, resp. jej
prijatia potom zahŕňa (pohlcuje) aj eventuálny prísľub majetkového protiplnenia, resp. už poskytnuté
protiplnenie za splnenie objednávky vraždy pre jej páchateľa – nepoužije sa teda ani kvalifikačný
moment spáchania činu v úmysle získať majetkový prospech ako okolnosť, ktorá podmieňuje použitie
vyššej trestnej sadzby podľa § 144 ods. 2 písm. f/ Tr. zák.“ 10 Najvyšší súd SR teda vyhodnotil v tomto
prípade, že „vražda na objednávku“ konzumuje aj kvalifikačný znak „v úmysle získať majetkový
prospech“, čím dospievame k záveru, že niektoré kvalifikačné znaky sa vzájomne prekrývajú a v praxi
je možné na jednu a tú istú skutkovú okolnosť vlastne aplikovať aj niekoľko takýchto znakov. Zároveň
je však toto konštatovanie Najvyššieho súdu SR v rozpore s predchádzajúcim rozhodnutím
Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 5 To 12/2011 zo dňa 10.11.2011, publikovaného ako rozhodnutie č.
9/2013, kde bolo uvedené, že „Usmrtenie iného s vopred uváženou pohnútkou surovým (tj.
závažnejším) spôsobom konania podľa § 144 ods. 1, ods. 2 písm. c/Tr. zák. (vzhľadom na § 138
písm. c/ Tr. zák.), ktoré spočíva v konaní na objednávku v zmysle osobitného motívu podľa § 140
písm. a/ Tr. zák. a je realizované v úmysle získať majetkový prospech od objednávateľa, napĺňa tiež
zákonné znaky úkladnej vraždy podľa § 144 ods. 1, ods. 2 písm. e/, písm. f/ Tr. zák.“ 11
Nie je podstatné, či je výklad obsiahnutý v tomto stanovisku všeobecne akceptovaný
a správny, ale po dôkladnom preštudovaní uvedeného stanoviska treba v prvom rade konštatovať, že
v ňom Najvyšší súd SR dokonale predstavil neprehľadnosť použitia a aplikácie jednotlivých
osobitných kvalifikačných pojmov, pretože pre aplikovanie, resp. neaplikovanie jedného
kvalifikačného pojmu pri jednej skutkovej podstate potreboval Najvyšší súd SR argumentáciu
zdôvodniť tak, že si „pomáhal“ dokonca aj zahraničnou (českou) právnou úpravou, aby svoje
stanovisko „logicky“ odôvodnil.

Tamtiež.
Tamtiež, s. 11-12.
10 Tamtiež, s. 11.
11 Pozri Rozhodnutie č. 9/2013 zo dňa 10. novembra 2011, sp. zn. 5 To 12/2011, publikované v
Zbierke stanovísk najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky č. 1/2013, s. 26.
Dostupné na: http://www.nsud.sk/data/files/619.pdf, prístup 25.3.2017.
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Majetkové trestné činy spáchané „na viacerých osobách“
Ďalší prípadov „nejasnej“ aplikácie osobitného kvalifikačného pojmu sa stal prípad
kvalifikačného znaku „na viacerých osobách“ v prípade majetkovej trestnej činnosti, kde došlo
k pochybnostiam, či je potrebné majetkové trestné činy z hľadiska ich závažnosti posudzovať výlučne
vzhľadom na spôsobenú škodu (resp. získaný prospech), alebo aj podľa toho, koľkým osobám bola
táto „škoda“ spôsobená, resp. na úkor koľkých osôb bol získaný uvedený „prospech“.
Najvyšší súd SR zaujal nasledovné stanovisko: „Objektom trestných činov proti majetku je
ochrana majetku a majetkových práv ustanoveniami uvedenými v štvrtej hlave osobitnej časti
Trestného zákona (§ 212 až 249 Tr. zák.). Individuálnym objektom trestného činu krádeže podľa §
212 Tr. zák. je ochrana vlastníckeho vzťahu k určitým veciam, legálnej držby veci a faktickej dispozície
s vecou. Predmetom útoku je vec patriaca nositeľovi týchto vzťahov dotknutých protiprávnym
zásahom páchateľa, vo vzťahu ku ktorému sú hmotné predmety útoku cudzou vecou. Ak je taký čin
spáchaný na ujmu viacerých osôb, napr. formou pokračovania v trestnej činnosti, je naplnený znak
spáchania činu závažnejším spôsobom konania podľa § 138 písm. j/ Tr. zák., teda spáchanie činu na
viacerých osobách.“12
Pre podporu tvrdení Najvyššieho súdu uvádzame aspoň jeden odsek z odôvodnenia:
„Okolnosť, že (na rozdiel od Tr. zák. v znení účinnom do 31. decembra 2005) je spáchanie činu na
viacerých osobách okolnosťou, ktorá podmieňuje použitie vyššej trestnej sadzby (jednou z
„paušalizovaných“ - ako závažnejší spôsob konania) a takto významne zvyšujúcou represivitu
mnohých ustanovení osobitnej časti Trestného zákona, ktorých je súčasťou, je zrejmá. Túto okolnosť
však nemožno v konkrétnom prípade (napr. keď je pri majetkovom trestnom čine kvalifikačným
momentom popri výške škody), nekvalifikovať.“13
Opäť je tu zrejmé, že aplikácia kvalifikačného znaku tu bola sporná z dôvodu, že senáty
Najvyššieho súdu SR aplikovali uvedený kvalifikačný znak odlišne.
3.2

Krádež „vlámaním“
Už takmer povestným a legendárnym sa stalo stanovisko NS SR, ktoré zaviedlo „obligatórnu“
kvalifikáciu krádeže vlámaním so spôsobenou škodou vyššou ako 266 eur do § 212 ods. 1, ods. 4
písm. b/ TZ:
„I. Ustanovenie § 38 ods. 1 Trestného zákona treba vykladať tak, že prikazuje prednostnú
kvalifikáciu určitej okolnosti ako zákonného znaku trestného činu. Ak je konkrétna okolnosť
okolnosťou podmieňujúcou použitie vyššej trestnej sadzby, vytvára kvalifikovanú skutkovú podstatu
so základnou skutkovou podstatou, ktorá túto okolnosť neobsahuje, napriek tomu, že je aj zákonným
znakom uvedeným v inej základnej skutkovej podstate trestného činu, ak kvalifikovaná skutková
podstata pokrýva väčší počet zákonných znakov trestného činu. To platí aj vtedy, ak jedno
ustanovenie osobitnej časti Trestného zákona obsahuje dve (alebo viac) samostatných základných
skutkových podstát trestného činu1
II. Ak si páchateľ prisvojí cudziu vec tým, že sa jej zmocní, spôsobí tak malú škodu a spácha
čin vlámaním, naplní zákonné znaky zločinu krádeže podľa § 212 ods. 1, ods. 4 písm. b/ Trestného
zákona, pri použití § 138 písm. e/ Tr. zák. Takéto posúdenie činu jeho podradením pod kvalifikovanú
skutkovú podstatu je v pomere špeciality ku kvalifikácii skutku podľa § 212 ods. 2 písm. a/ Tr. zák.,
ktorá sa použije len vtedy, ak páchateľ krádežou vlámaním nespôsobí ani malú škodu (§ 125 ods. 1
Tr. zák.).“14
S uvedeným stanoviskom dodnes mnoho právnych teoretikov nesúhlasí z dôvodu, že § 38
ods. 1 TZ explicitne uvádza, že na okolnosť, ktorá je zákonným znakom trestného činu už nemožno
prihliadať ako na kvalifikovanú skutkovú podstatu, pričom ustanovenie § 38 ods. 1 TZ nehovorí nič
o tom, že má byť tento zákonný znak obsiahnutý výlučne v jednej konkrétnej skutkovej podstate, preto
by bolo možné aplikovať aj taký výklad, ktorý tvrdí, že akýkoľvek znak, ktorý je znakom základnej
3.3

Pozri Stanovisko č. 13/2015 zo dňa 9.12.2014, sp. zn. Tpj 69/2014, publikované v Zbierke stanovísk
najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky č. 2/2015, s. 15. Dostupné na:
http://www.nsud.sk/data/files/1025_stanoviska_rozhodnutia_2_2015.pdf, prístup 25.3.2017.
13 Tamtiež, s. 18.
14 Pozri Stanovisko č. 116/2012 zo dňa 12.12.2011, sp. zn. Tpj 78/2011, publikované v Zbierke
stanovísk najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky č. 6/2012, s. 11. Dostupné na:
http://www.nsud.sk/data/files/579_stanoviska_rozhodnutia_6_2012.pdf, prístup 25.3.2017.
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skutkovej podstaty už nemožno v rámci uvedeného trestného činu použiť zároveň ako kvalifikačný.
V prípade krádeže totiž nejde totiž o 2 trestné činy, ale o 2 základné skutkové podstaty toho istého
trestného činu, teda všetky znaky obsiahnuté či už v odseku 1 alebo odseku 2 sú obsiahnuté v
„základnej skutkovej podstate“ a teda ich aplikácia by nemala byť možná v akejkoľvek kvalifikovanej
skutkovej podstate tohto trestného činu.
A tu je potrebné sa hlbšie zamyslieť nad „postupnosťou“, ako pribúdajú niektoré kvalifikačné
znaky ku kvalifikácii skutku ako trestného činu. V zmysle vyššie uvedenej úvahy Najvyššieho súdu
SR ak pojme páchateľ úmysel zavraždiť manželku z dôvodu jej nevery bezprostredne pred jej
vraždou, tak naplní znaky trestného činu vraždy podľa § 145 ods. 1, ods. 2 písm. d/ TZ, ale ak túto
pomstu „odloží“ na druhý deň, tak naplní znaky kvalifikovanej skutkovej podstaty trestného činu
„úkladnej vraždy“ podľa § 144 ods. 1, ods. 2 písm. e/ TZ a de facto „preskočí“ základnú skutkovú
podstatu trestného činu úkladnej vraždy a posunie sa ihneď do kvalifikovanej skutkovej podstaty.
4

ROZHODOVACIA ČINNOSŤ INÝCH SÚDOV

Poškodzovanie cudzej veci „vlámaním“
Zaujímavým príkladom aplikácie osobitného kvalifikačného pojmu „závažnejším spôsobom
konania“ je prax súdov v oblasti spáchania trestných činov „vlámaním“, a to najmä pri napĺňaní znakov
skutkovej podstaty trestného činu „poškodzovania cudzej veci“ podľa § 245 TZ, ktorý takisto obsahuje
v odseku 3, písmeno c/.
V praxi sú vlámania do domov a bytov pomerne častým trestným činom. Tie však môžu nastať
rôznymi kombináciami trestných činov:
1. Ak páchateľ z domu alebo bytu odcudzí veci v hodnote presahujúcej 266 eur, napĺňa tak
znaky trestného činu krádeže podľa § 212 ods. 1 TZ a zároveň porušovania domovej slobody podľa
§ 194 ods. 1 TZ. Keďže došlo k spáchaniu činu vlámaním, je na mieste aj pridanie kvalifikačného
znaku „závažnejším spôsobom konania.“ Tento znak obsahuje § 212 ods. 4 písm. b/ TZ a zároveň §
194 ods. 2 písm. a/ TZ. Vzhľadom na judikatúru NS SR a stanovisko č. 116/201215 je možné tento
kvalifikačný znak započítať iba jeden krát v zmysle zásady ne bis in idem a to pri skutkovej podstate,
pre ktorú Trestný zákon ustanovuje vyššiu trestnú sadzbu. V tomto prípade to teda bude § 212 ods.
4 písm. b/ TZ. Páchateľovi sa teda započítala krádež, porušovanie domovej slobody i vlámanie.
2. Ak páchateľ zároveň pri vlámaní poškodí vstupné dvere (okno) a spôsobí na ňom škodu vo
výške väčšej ako 266 eur, navyše pribudne k už spomínaným dvom trestným činom aj trestný čin
poškodzovania cudzej veci podľa § 245 ods. 1 TZ. V tomto prípade je takisto vylúčená aplikácia
„závažnejšieho spôsobu konania“ podľa § 245 ods. 3 písm. c/ TZ, pretože tento znak už je pričítaný
v § 212 ods. 4 písm. b/ TZ. Otázkou však ostáva, či je možné vôbec v zmysle zásady ne bis in idem
uvažovať o aplikácií § 245 ods. 3 písm. c/ TZ, preto si skúsme predstaviť aj ďalšie situácie spojené
s vlámaním.
3. Ak totiž páchateľ iba vnikne do obydlia (domu, bytu) a to vlámaním a nič tu neukradne, tak
nie je možné aplikovať § 212 ods. 4 TZ. Stále však ostáva kvalifikácia podľa § 194 ods. 1 TZ porušovanie domovej slobody a teda je potrebné aplikovať aj kvalifikovanú skutkovú podstatu –
vlámaním, t. j. závažnejším spôsobom konania - § 194 ods. 2 písm. a/ TZ.
4. Ak páchateľ zároveň pri vlámaní poškodí vstupné dvere (okno) a spôsobí na ňom škodu vo
výške väčšej ako 266 eur, mala by sa aplikovať kvalifikácia podľa § 194 ods. 1 TZ a zároveň § 245
4.1

„III. Ak je jednočinný súbeh dvoch alebo viacerých trestných činov podľa znakov ich základných
skutkových podstát možný, avšak tá istá okolnosť podmieňuje použitie vyššej trestnej sadzby
duplicitne, bude táto okolnosť v rámci súbežnej kvalifikácie činu použitá ako okolnosť, ktorá
podmieňuje použitie vyššej trestnej sadzby len pri aplikácii toho ustanovenia osobitnej časti Trestného
zákona, ktorého kvalifikovanej skutkovej podstate zodpovedá vyššia trestná sadzba oproti inej
konkurujúcej sadzbe, resp. ustanoveniu. Keďže ide o ten istý čin (skutok) a tú istú skutkovú okolnosť,
výška trestnej sadzby bude určujúcim kritériom vzťahu špeciality, ktorý determinuje výber právnej
kvalifikácie trestného činu.“ Pozri Stanovisko č. 116/2012 zo dňa 12.12.2011, sp. zn. Tpj 78/2011,
publikované v Zbierke stanovísk najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky č. 6/2012,
s. 11. Dostupné na: http://www.nsud.sk/data/files/579_stanoviska_rozhodnutia_6_2012.pdf, prístup
28.3.2017.
15
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ods. 1 TZ – poškodzovanie cudzej veci. Kvalifikačný znak „vlámanie“ by sa mal použiť pri tej skutkovej
podstate, ktorá zakladá použitie vyššej trestnej sadzby, čo je v tomto prípade § 245 ods. 3 písm. c/
TZ. Opäť vyvstáva otázka, či je takáto kvalifikácia správna, k čomu sa dostaneme ďalej.
5. Posledná situácia je keď páchateľ vnikne do iného priestoru, ktorý nie je možné kvalifikovať
ani ako dom, ani ako byt a neprichádza do úvahy ani subsidiárne použitie § 218 TZ, pretože nejde
ani o nebytový priestor. Najčastejšie bývajú tieto prípady tie, kde páchateľ vnikne do motorového
vozidla, z ktorého nič neodcudzí, avšak spôsobí škodu vyššiu ako 266 eur. Auto v tomto prípade nie
je možné chrániť ani podľa § 194 TZ ani podľa § 218 TZ. V tom prípade ostáva ako možný postih
výlučne za trestný čin „poškodzovania cudzej veci“, pričom nezriedka sa stretávame s kvalifikáciou
podľa § 245 ods. 3 písm. c/ TZ, teda že ide o poškodzovanie cudzej veci „vlámaním“.
Takáto kvalifikácia je pomerne sporná (ako aj pri predošlých situáciách, kde prichádzalo do
úvahy použitie ustanovenia § 245 ods. 3 písm. c/ TZ). Narážame tu totiž na problém toho, že pri
poškodení uzamknutia, dverí, okna alebo čohokoľvek iného s cieľom získať nejakú vec násilím, je de
facto pripočítaná okolnosť „vlámania“ dva krát. Páchateľ totiž nie je sankcionovaný za samotné
„vniknutie“ do priestoru, pretože ako bolo uvedené pri motorovom vozidle, ak by páchateľ nespôsobil
pri „otváraní“ motorového vozidla škodu vyššiu ako 266 eur, zostal by sankcionovateľný maximálne
v rovine priestupku. Avšak poškodenie „veci“, do ktorej sa pokúšal vniknúť, sa mu pričíta jednak ako
„poškodzovanie cudzej veci“ podľa § 245 ods. 1 TZ, no zároveň ako „vlámanie“ podľa ods. 3 písm. c/
TZ. Dostávame sa tu k nelogickej konštrukcii, kde páchateľ spáchal „vlámanie vlámaním“. Keďže
samostatná skutková podstata „vlámania“ neexistuje a existuje len vo forme kvalifikovanej skutkovej
podstaty k iným skutkovým podstatám, nemožno páchateľa potrestať podľa Trestného zákona len za
samotné „vlámanie“, ale akonáhle škoda presiahne 266 eur, odrazu ho vieme potrestať okamžite
podľa kvalifikovanej skutkovej podstaty poškodzovania cudzej veci podľa § 245 ods. 3 písm. c/ TZ.
Otázkou ostáva, o čo je závažnejšie konanie páchateľa, ktorý spôsobí poškodenie auta bez úmyslu
niečo z neho vziať a bez toho, aby do neho vnikol od páchateľa, ktorý to isté poškodenie a tú istú
výšku škody spôsobí tým, že zamýšľal z neho niečo ukradnúť, ale neukradol? V podstate by v tomto
prípade bol páchateľ potrestaný za „úmysel“ niečo ukradnúť, ale keď si to následne „rozmyslel“,
vlastne i tak ostáva možné jeho potrestanie za poškodovanie cudzej veci podľa § 245 ods. ods. 3
písm. c/ TZ. Takáto kvalifikácia by pri poškodzovaní cudzej veci totiž nemala byť možná z dôvodu, že
samotné poškodenie „veci“, ktorá bráni vniknutiu, ešte nie je vlámaním. „Trestný čin je spáchaný
vlámaním, ak páchateľ vnikol do uzavretého priestoru nedovoleným prekonaním uzamknutia alebo
prekonaním inej zabezpečovacej prekážky použitím sily alebo ľsťou.“ (§ 122 ods. 4 TZ). Z takto
formulovanej definície je zrejmé, že pripočítať páchateľovi ako „priťažujúci“ kvalifikačný znak možno
vlámanie len pri takých trestných činoch, kde samotné vniknutie do uzavretého priestoru je trestné
a prekonanie uzamknutia alebo inej zabezpečovacej prekážky by malo byť len kvázi „priťažujúcou
okolnosťou“. Poškodzovanie cudzej veci je v tomto prípade integrálnou súčasťou realizácie vlámania.
Je to časť konania, ktoré tvorí podstatu „vlámania“. Teda možno ho stotožniť s časťou definície
vlámania „prekonanie uzamknutia alebo inej zabezpečovacej prekážky“. Samotné „prekonanie
uzamknutia alebo inej zabezpečovacej prekážky“ však nemôže byť zároveň spáchané prekonaním
uzamknutia alebo inej zabezpečovacej prekážky.
Preto sa domnievame, že pri trestnom čine „poškodzovania cudzej veci“ by v tých prípadoch,
kde poškodenie veci spočíva práve v prekonaní uzamknutia alebo inej zabezpečovacej prekážky
mala byť aplikácia § 245 ods. ods. 3 písm. c/ TZ vylúčená. Nemožno však úplne vylúčiť aj takúto
možnosť, pretože do úvahy prichádza „vlámanie“ do uzatvoreného priestoru, kde následne páchateľ
„vandalizmom“ poškodí iné veci. T.j. poškodzovanie cudzej veci s použitím § 245 ods. ods. 3 písm. c/
TZ by malo prichádzať do úvahy len v tom prípade, keď sa nejedná o poškodenie tej veci, cez ktorú
sa páchateľ „vláme“ do iného priestoru, ale až následné poškodenie inej veci (napr. televízora,
nábytku v byte). Inak narážame na duplicitné pričítanie tej istej skutočnosti páchateľovi dva krát
a dochádza k porušeniu zásady ne bis in idem.
Vzhľadom na skutočnosť, že tento problém zatiaľ nebol predmetom judikatúry Najvyššieho
súdu SR, na okresných a krajských súdoch sa zrejme budeme stretávať aj s tým, že sa obdobné
situácie „vlámania vlámaním“ budú posudzovať stále podľa § 245 ods. ods. 3 písm. c/ TZ, až kým
nedôjde k tomu, že sa táto problematika stane predmetom ďalšieho výkladového stanoviska NS SR.
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ZÁVER
Tento článok mal za cieľ priblížiť problematickosť aplikácie osobitných kvalifikačných pojmov,
ktoré aj s ohľadom na doterajšiu judikatúru NS SR zakladajú v praxi viac problémov, ako že by
prinášali „jednoduchosť“ do trestného konania a do výkladu ustanovení Trestného zákona. V právnom
štáte musí platiť zásada nullum crimen sine lege, pričom stav, v ktorom si páchateľ nemôže byť istý,
ako sa bude kvalifikovať jeho konanie podľa Trestného zákona, zakladá právnu neistotu a bezprávie.
Takto formulované kvalifikované skutkové podstaty zakladajú možnosť extenzívneho výkladu
a rozširovania podmienok trestnosti, ktoré musíme v širšom ponímaní chápať aj v rovine založenia
trestnosti za kvalifikovanú skutkovú podstatu.
Najvyšší súd SR sa svojou výkladovou činnosťou pokúsil preklenúť niektoré „nedokonalosti“
osobitných kvalifikačných pojmov a nejednoznačnej aplikácie v praxi. Takto prijaté stanoviská sú však
iba zlomkom nelogických situácií, ktoré môžu v praxi nastať, pri ktorých je aplikujúci orgán
konfrontovaný s tým, že si nie je istý, či daný znak aplikovať alebo nie. Veľa z takýchto situácií sa
však nedostane ani len na krajské súdy, preto je problém, aby sa širšia verejnosť o nich dozvedela
a aby sa stali predmetom odbornej diskusie, ako tieto situácie riešiť a ako v konkrétnych prípadoch
osobitné kvalifikačné pojmy aplikovať.
Pravdou však ostáva, že takto vymedzené osobitné kvalifikačné pojmy zakladajú priestor pre
nejednotnosť a neurčitosť rozhodovania súdov v tej najzásadnejšej otázke – čo je trestným činom,
resp. čo je „kvalifikovaným“ trestným činom. Za týchto okolností by bolo možno lepšie vrátiť sa k tomu,
aby každá skutková podstata mala praxou overené „kvalifikované“ skutkové podstaty, ktoré pri danom
trestnom čine zakladajú reálne závažnejšie konanie a sú dôvodom pre prísnejší postih. V tomto
článku totiž nebol venovaný priestor aj ďalšiemu zásadnému prvku kvalifikačných znakov a to tomu,
že v prípade kvalifikovanej skutkovej podstaty by malo ísť o pristúpenie takých okolností k základnej
skutkovej podstate, ktoré podstatným spôsobom zvyšujú závažnosť činu obsiahnutého v základnej
skutkovej podstate. V našom Trestnom zákone však často pristupujú do hry „osobitné kvalifikačné
pojmy“ k základnej skutkovej podstate len preto, že sú v Trestnom zákone napísané, avšak bez toho,
že by niekto prehodnotil, či v danom prípade zostrujú typovú závažnosť konania. Je preto na čase aj
s ohľadom na stále sa opakujúcu potrebu Najvyššieho súdu SR prijímať stanoviská vo veci osobitných
kvalifikačných pojmov, aby sa prehodnotila prax zavedené novým Trestným zákonom a aby sa po
vyše 10 rokoch od prijatia nového Trestného zákona reálne zvážilo, aké majú niektoré „novoty“ dopad
do praxe a nedržať sa ich len preto, že by bolo „nevhodné“ priznať, že to neboli najideálnejším
riešením.
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TOTOŽNOSŤ SKUTKU A ZÁSADA NE BIS IN IDEM V RÁMCI
NEDOVOLENÉHO TRANSPORTU DROG V SCHENGENSKOM
PRIESTORE1
Denisa Hamranová
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Zásada „ne bis in idem" je v rámci ľudských práv predovšetkým vnútroštátnou garanciou,
ktorá akcentuje na opakované trestné stíhanie a dvojité potrestanie v rámci jedného štátu.
Frekventovane dochádza k prekrývaniu pôsobnosti trestných zákonov jednotlivých štátov, následkom
čoho môže nastať situácia, kedy je osoba potrestaná za ten istý čin vo viacerých štátoch. Autorka
približuje tému v dvoch líniách, najprv formou teoretických východísk zásady ne bis in idem v
európskom kontexte a následne formou analýzy príslušnej judikatúry Európskeho súdneho dvora.
Kľúčové slová: ne bis in idem, totožnosť skutku, transport drog,
Abstract: The principle „ne bis in idem" is, in particular, a national guarantee in the context of human
rights, which emphasizes repeated prosecution and double punishment within a single country. There
is an overlapping of the scope of national criminal laws as a result of which a person may be penalized
for. The author approaches the subject in two outlines, at first, in the form of theoretical origins, the
ne bis in idem principle in the European context and then the analysis of the relevant case-law of the
European Court of Justice.
Key words: ne bis in idem, the identity of the offense, transport of drugs
ÚVOD
Zásada ne bis in idem je vo všeobecnom kontexte zahrnutá tak v medzinárodnom právnom
systéme, ako aj v slovenskom právnom poriadku vo vzťahu k trestnému právu. V rámci trestného
práva procesného sa zásada ne bis in idem radí medzi základné zásady, ktorými sa riadi trestné
konanie. Ide o pravidlo zakotvené v zákone č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších
predpisov (ďalej len ako „Trestný poriadok“). Obsah tejto zásady garantuje osobe, aby o jednej veci
mohlo byť konané a rozhodnuté len jedenkrát, pričom následkom právoplatného rozhodnutia vo veci
je vznik prekážky veci právoplatne rozhodnutej, t. j. res iudicate.
Aj keď sa na prvý pohľad uvedená zásada javí ako jednoduché pravidlo, v praxi predstavuje
komplikovaný aplikačný problém. V zmysle princípu právnej istoty možno tento stav označiť za značne
nevyhovujúci, nakoľko orgány činné v trestnom konaní majú rozdielne názory na aplikáciu tejto
zásady a rovnako kedy je a kedy nie je možné ju uplatniť. V dôsledku toho je pre občana v procesnom
postavení podozrivého, obvineného či obžalovaného takáto situácia ešte viac neprehľadnejšia.
Z ústavnoprávneho hľadiska je možné zásadu ne bis in idem chápať ako jedno zo základných
ľudských práv, garantované v jednotlivých štátoch a rovnako aj na úrovni medzinárodných zmlúv o
ľudských právach a slobodách. Na druhej strane však tieto právne normy zákaz dvojitého postihu
garantujú na rozhodnutie jedného štátu a nepriznávajú účinky rozhodnutia štátu v inom štáte.
1.

TEOERETICKÉ VÝCHODISKÁ ZÁSADY NE BIS IN IDEM V MEDZINÁRODNOM
KONTEXTE
V medzinárodnom práve má táto zásada pomerne široké uplatnenie a neobmedzuje sa len na
právne normy upravujúce základné ľudské práva a slobody, ale má svoje miesto aj v právnych
2.

Vedecký príspevok vznikol na základe riešenia projektu VEGA č. 1/0542/17 s názvom: Hodnotenie
implementácie a budúceho vývoja sankčného mechanizmu po 10 rokoch účinnosti trestných kódexov
v SR.
1
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dokumentoch súdnych orgánov s právomocou na stíhanie zločinov podľa medzinárodného práva.
Napriek tomu Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd garantuje jej uplatňovanie len v
rámci trestnej politiky jedného štátu, nakoľko dôvodom je prejav suverenity štátu.
Trestné súdnictvo Európskej únie sa v dôsledku medzinárodného charakteru kriminality musí
vysporiadať čoraz častejšie so situáciami, kedy má viacero členských štátov záujem viesť trestné
stíhanie v tej istej veci. Ide o tzv. pozitívny konflikt. Viacnásobné trestné stíhania majú negativ́ ny vplyv
na práva a záujmy fyzických osôb a môžu viesť k zdvojeniu činnosti.́ Najmä opakované konania
znamenajú znásobenie obmedzení ich práv a záujmov, napr. slobody pohybu. Za vhodně považujeme
vyhnúť sa týmto negativ́ nym účinkom tam, kde je to možné, a to obmedzenim
́ výskytu viacnásobných
stíhaní v tých istých veciach.
Ešte dôležitejšie je to, že bez systému prideľovania trestných vecí priś lušnej jurisdikcii v
priebehu konani,́ princíp ne bis in idem môže viesť k náhodným alebo dokonca ľubovoľným výsledkom
tým, že sa uprednostní ktorákoľvek jurisdikcia, ktorá môže ako prvá prijať konečné rozhodnutie, jeho
účinky sa rovnajú pravidlám zásady „kto prv prid
́ e, ten prv melie“. Výber jurisdikcie je v súčasnosti
ponechaný na náhodu a to sa zdá byť dôvodom toho, prečo je princíp ne bis in idem stále predmetom
niekoľkých výnimiek.
Efektívnym riešením problematiky pozitiv́ nych konfliktov jurisdikcie by bola formulácia
procesného postupu prideľovania trestnej veci priś lušným jurisdikciám, pričom tam kde sú trestné
stíhania sústredené v rámci jednej jurisdikcie, by otázka princip
́ u ne bis in idem viac nevznikla.
Uvedené by bolo doplnením zásady vzájomného uznávania, čo znamená, že súdne rozhodnutie v
jednom členskom štáte sa uznáva, a ak je to potrebné vykonáva sa v inom členskom štáte.
UPLATŇOVANIE ZÁSADY NE BIS IN IDEM V SCHENGENSKOM PRIESTORE
Pojem „Schengen2“ označovaný aj ako tzv. schengenský priestor je tvorený územiami štátov,
ktoré sa riadi Schengenským acquis 3, na základe ktorého sa nevykonávajú kontroly osôb na
spoločných hraniciach. Zásada ne bis in idem je kľúčovou otázkou pre rozvoj priestoru slobody,
bezpečnosti a spravodlivosti, a to najmä na zabezpečenie voľného pohybu občanov Európskej únie
tým, že ich chráni pred viacerými stíhaniami za ten istý skutok v rôznych zmluvných štátoch.
Dohoda uzatvorená medzi vládami štátov hospodárskej únie Beneluxu, Nemeckej spolkovej republiky
a Francúzskej republiky o postupnom zrušení kontrol na ich spoločných hraniciach je súčasť práva
Európskej únie, upravujúca spoločnú imigračnú politiku a spoločný hraničný režim. Dohoda bola
uzavretá Francúzskom, Nemeckom, Belgickom, Holandskom a Luxemburskom 14. júna 1985 v obci
Schengen na juhovýchode Luxemburska, blízko hraníc s Nemeckom a Francúzskom. V Schengene
bola 19. júna 1990 podpísaná Zmluva vykonaní Schengenskej dohody (ďalej len ako „Schengenský
dohovor“). Táto zmluva podrobnejšie opisuje princípy Schengenského priestoru a Schengenského
informačného systému.
Schengenský dohovor bol prvou dohodou, ktorá definitívne zrušila vykonávanie
hraničných kontrol osôb na vnútorných hraniciach signatárskych štátov, zharmonizovala
vykonávanie hraničných kontrol na vonkajších hraniciach schengenského priestoru a ustanovila
spoločnú politiku vo veci vydávania víz a súvisiacich opatrení, ako je spolupráca polícií a súdov jej
členských štátov. Signatári Schengenského dohovoru súhlasili s tým, že každý členský štát môže
znovu zaviesť hraničné kontroly na spoločných hraniciach iba za určitých špecifických okolností.
V posledných rokoch sa na základe rozhodovacej činnosti Európskeho súdneho dvora (ďalej
len ako „ESD“) vyvinula nadnárodná koncepcia ne bis in idem (t. j nezávisle na národnom chápaní
tohto princípu) na základe ustanovení obsiahnutých v čl. 54 a nasl. Schengenského dohovoru a
zásada vzájomnej dôvery medzi členskými štátmi.
3.

Samotný Schengen je luxemburské mesto, v ktorom bola 14. júna 1985 podpísaná Schengenská
dohoda.
3 Súbor právnych predpisov tvoriacich základ schengenskej spolupráce. Okrem Schengenskej
dohody, Schengenského vykonávacieho dohovoru a protokolov a aktov o pristúpení nových štátov
ide aj o rozhodnutia a vyhlásenia Výkonného výboru (ktorý zanikol na základe schengenského
protokolu) a všetky následné legislatívne akty EÚ/ES, pri ktorých je v preambule uvedené, že
rozpracúvajú Schengenské acquis.
2
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Obrázok 1: Členské štáty schengenského priestoru4
Frekventovane prichádza k situáciám, kedy sa páchateľ dopustí činu, na ktorý sa budú
vzťahovať trestné zákony viacerých štátov a to z dôvodu, že každý štát má právny záujem na
potrestaní páchateľa. Aby bola ochrana základných ľudských práv konzekventná, je nevyhnutné, aby
sa pôsobnosť trestných zákonov jednotlivých štátov neobmedzovala len na územie daného štátu, ale
bola rozšírená i na činy spáchané mimo jeho územia.5
V súčasnosti je na slobodnom rozhodnutí orgánov činných v trestnom konaní, či začnú
vlastné paralelné trestné stih
́ ania v tých istých veciach, avšak právnou prekážkou je princíp ne bis in
idem ustanovený v článkoch 54 až 58 Schengenského dohovoru. Týmto princípom sa však
nepredchádza konfliktom jurisdikcie, keďže viacnásobné trestné stih
́ ania prebiehajú v dvoch alebo
viacerých členských štátoch. Tento princip
́ možno využiť iba vtedy, a to predchádzaním druhému
trestnému stíhaniu v tej istej veci, ak rozhodnutim
́ , ktorým sa zakazuje ďalšie trestné stih
́ anie (res
iudicata), boli ukončené konania v členskom štáte.
Kapitola 3 Schengenského dohovoru upravuje zákaz dvojitého potrestania v čl. 54 nasledovne:
Článok 54
Osoba právoplatne odsúdená jednou zo zmluvných strán nesmie byť pre ten istý čin stíhaná inou
zmluvnou stranou, a to za predpokladu, že v prípade odsúdenia bol trest už vykonaný alebo sa práve
vykonáva, alebo podľa práva štátu, v ktorom bol rozsudok vynesený, už nemôže byť vykonaný.6
Dostupné na: http://www.minv.sk/?clenske_staty.
PIPEJ, J.: Princíp ne bis in idem v konkurenci jurisdikcí. In: Trestněprávní revue, 2004, č. 4, s. 101.
6A person whose trial has been finally disposed of in one contracting party may not be prosecuted in
another contracting party for the same acts, provided that a penalty has been imposed, enforced, is
momentary in the process of being enforced or can no longer be enforced under the laws of the
sentencing contracting party.
4
5
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Predmetné znenie odzrkadľuje tzv. únijný ne bis in idem. Nejde tu len o právo nebyť dvakrát
odsúdený za ten istý skutok, ale vôbec nebyť stíhaný dvakrát. Výsledkom právoplatného rozhodnutia
preto nemusí byť oslobodzujúci, či odsudzujúci rozsudok, ale napríklad aj uznesenie o zastavení
trestného stíhania pre premlčanie. K tzv. únijnej zásade ne bis in idem už existuje aj pomerne bohatá
judikatúra ESD, ktorá predmetnú zásadu nachádzajúcu sa v Schengenskom dohovore a v Charte
základných práv vykladala a naďalej vykladá najmä v prípadoch páchania tzv. cezhraničných
trestných činov ako sú dovoz, vývoz a transport drog.
Ďalším pokusom o zabezpečenie uplatňovania zásady ne bis in idem v celej Európskej únii
je ustanovenie v Charte základných práv, ktorá bola podpísaná a vyhlásená 7. decembra 2000 v Nice.
V jej čl. 50 sa uvádza:„ Nikoho nemožno stíhať alebo potrestať v trestnom konaní za trestný čin, za
ktorý už bol v rámci Únie oslobodený alebo odsúdený konečným rozsudkom v súlade so zákonom“.7
Tento článok odzrkadľuje a zakladá sa na ustanoveniach týkajúcich sa ne bis in idem tak vo
vnútroštátnych právnych predpisoch členských štátov, ako aj v medzinárodných nástrojoch, akými sú
Protokol č. 7 k Európskemu dohovoru o ľudských právach a Schengenský dohovor. Ustanovuje
uplatňovanie princípu v rámci členských štátov aj na medzinárodnej úrovni.8
Aplikácia zásady ne bis in idem z pohľadua ESD s akcentom na nedovolený vývoz a
dovoz drog
Zákaz dvojitého trestania v Schengenskom dohovore možno považovať za významný v
otázke medzinárodných účinkov zásady ne bis in idem. Kým v Dohovore o ochrane ľudských práv a
základných slobôd jej boli priznané len vnútroštátne účinky, Schengenský dohovor rozširuje účinky
zásady ne bis in idem na medzinárodnú úroveň v zmysle celého schengenského priestoru.
Extenzívny výklad zásady ne bis in idem viedol k tomu, že členské štáty Európskej únie
musia uznať nielen justičné rozhodnutia ostatných štátov, ale aj ich trestné konania. Začlenenie
zásady ne bis in idem do Schengenského dohovoru, a následne do práva Európskej únie, je späté s
prehodnotením teritoriality Európske únie. Osoba, ktorá uplatňuje právo na voľný pohyb v priestore
bez vnútorných hraníc, nesmie byť znova pre ten istý čin stíhaná inou zmluvnou stranou dôsledkom
toho, že prekročila hranice. Zmluvné štáty Schengenského dohovoru sú povinné rešpektovať právny
výsledok trestných konaní v iných štátoch. Pokiaľ ide o aplikáciu zásady ne bis in idem v poňatí
Schengenského dohovoru, objavili sa aplikačné problémy, ktoré riešil ESD a to hlavne pri podávaní
prejudiciálnych otázok od zmluvných štátov Schengenského dohovoru.
Nasledovné odseky obsahujú podstatné závery, ku ktorým dospel ESD pri výklade zásady
ne bis in idem upravenej v čl. 54 až 58 Schengenského dohovoru. Aj keď v európskom práve
neexistuje precedens ako prameň práva EÚ, rozhodovacia činnosť ESD požíva vysokú autoritu a v
praxi je plne akceptovaná.9 Uvedený čl. 54 Schengenského dohovoru sa stal predmetom konania o
predbežných otázkach vo viacerých oblastiach, predovšetkým sa ESD zaoberal predmetnými
otázkami:
3.1

a)
b)
c)

Na aký typ rozhodnutí sa aplikuje zásada ne bis in idem podľa čl. 54 Schengenského dohovoru,
resp. ktoré rozhodnutia tvoria prekážku veci právoplatne rozhodnutej?
súdne rozhodnutia,
rozhodnutia prokurátora o zastavení trestného stíhania,
oslobodenie spod obžaloby pre nedostatok dôkazov.

2.

Aplikácia pojmu „totožnosť činu“ .

1.

Ad 1a) Aplikácia zásady ne bis in idem podľa čl. 54 Schengenského dohovoru v zmysle
súdnych rozhodnutí
7

No one shall be liable to be tried or punished again in criminal proceedings for an offense for which
he or she has already been finally acquitted or convicted within the Union in accordance with the law
8 BARTSCH, H.J.: Council of europe ne bis in idem: the european perspective. In: Revue
internationale de droit pénal, 2002, vol. 73, 3, p. 1168.
9 PIKNA, B.: Evropský prostor svobody, bezpečnosti a práva (prizmatem Lisabonské smlouvy). Praha
: Linde Praha akciová společnost, 2010. s. 65.
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Skutková podstata (Prípad C-187/01)10
Turecký občan Gözütok, ktorý žil v Holandsku, bez oprávnenia prevádzkoval zariadenie
„Coffee and Teahouse Schorpionenen“ v holandskom meste Heerlen. Predmetné zariadenie bolo
podrobené prehliadke holandskou políciou, pričom zaistila väčšie množstvo omamných látok. Trestné
stíhanie pre tieto skutky bolo v Holandsku zastavené potom, čo Gözütok akceptoval návrh holandskej
prokuratúry na zaplatenie peňažnej sumy.
Nemecké orgány činné v trestnom konaní následne zadržali p. Gözütoka na základe
upozornenia nemeckej banky, ktorá zaznamenala pohyb veľkej peňažnej sumy na účte p. Gözütoka,
ako aj informácií o aktivitách p. Gözütoka obdržaných od holandských orgánov, a obvinili ho zo
spáchania trestného činu obchodovania s narkotikami (ten istý skutok, za ktorý bol stíhaný v
Holandsku). Gözütok bol odsúdený na trest odňatia slobody v trvaní 17 mesiacov podmienečne.
Gözütok a prokuratúra sa odvolali proti rozsudku okresného súdu v Aachene, so žiadosťou o
zastavenie trestného stíhania vedeného proti p. Gözütokovi, mimo iného aj z dôvodu odvolania sa na
ustanovenie čl. 54 Dohovoru, podľa ktorého právoplatné rozhodnutie s účinkom zastavenia trestného
stíhania vykonané holandskými orgánmi je záväzné aj pre nemecké orgány. Podľa krajinského súdu
bolo trestné konanie v Holandsku zastavené po návrhu holandskej prokuratúry, ktorý má podľa
holandského práva účinok definitívneho zastavenia trestného konania, pričom tento procedurálny
návrh nezahŕňal činnosť súdu a nemal teda formu súdneho rozhodnutia, akú má v Nemecku na účely
výkladu čl. 54 Schengenského dohovoru len právoplatné rozhodnutie.
Po opätovnom odvolaní bol prípad postúpený Vyššiemu krajskému súdu v Kolíne nad Rýnom, ktorý
rozhodol o prerušení konania a obrátil sa na ESD so žiadosťou o posúdenie predbežnej otázky
týkajúcej sa výkladu čl. 54 Schengenského dohovoru.
Predbežná otázka predložená ESD v prípade C-187/01:
1. Je prekážkou trestného stíhania v Nemeckej spolkovej republike v zmysle čl. 54 Schengenského
dohovoru, ak podľa holandského práva je trestné stíhanie v tej istej veci neprípustné?
Prostredníctvom predmetného rozhodnutia ESD judikoval, že „zásada ne bis in idem sa
rovnako uplatňuje na konania o zastavení trestného stíhania, ako aj v sporných konaniach v
pôvodných veciach, v ktorých prokurátor v jednom členskom štáte skončí bez účasti súdu trestné
konanie vedené v tomto štáte po tom, čo obvinený splní určité povinnosti, najmä zaplatí určitú
peňažnú sumu, ktorú stanovil prokurátor.11“
Ad 1b) Aplikácia zásady ne bis in idem podľa čl. 54 Schengenského dohovoru v zmysle
rozhodnutí prokurátora o zastavení trestného stíhania

Rozsudok ESD zo dňa 11. februára 2003 vo veci C-187/01 (Gözütok). Dostupné na:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=48044&pageIndex=0&doclang=cs&
mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=122737.
11 K uvedenej problematike poukazujeme aj na rozhodnutie vo veci Vladimír Turanský, podľa ktorého
zásada ne bis in idem zakotvená v článku 54 Schengenského dohovoru sa neuplatní na rozhodnutie,
ktorým orgán zmluvného štátu po vecnom preskúmaní veci, ktorá mu bola predložená, nariadil
zastavenie trestného stíhania v štádiu konania pred vznesením obvinenia voči osobe podozrivej zo
spáchania trestného činu, pokiaľ toto rozhodnutie o zastavení podľa vnútroštátneho práva tohto štátu
nevylučuje s konečnou platnosťou obžalobu a nie je prekážkou nového trestného stíhania za ten istý
čin v tomto štáte. Na základe vyššie uvedeného je možné dospieť k záveru, že na právoplatné
rozhodnutie prokurátor podľa § 215 ods. 2 písm. b) Trestného poriadku sa vzťahuje zásada ne bis in
idem nie len podľa článku 4 Protokolu č. 7 k Dohovoru ale aj podľa článku 54 Dohovoru k
Schengenskej dohode. Rozsudok ESD z 22. decembra 2008 vo veci C-491/07 (Turansky) Dostupné
na: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:62007CJ0491.
10
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Skutková podstata (Prípad C- 469/03)12
V roku 2001 bol F. M. Miraglia obvinený talianskymi orgánmi činnými v trestnom konaní v
spolupráci s holandskými orgánmi za to, že v súčinnosti s ďalšími osobami organizoval dopravu cca
20,16 kg heroínu z Holandska do Talianska, pričom takéto konanie bolo kvalifikované ako trestný čin
upravený v čl. 110 talianskeho trestného zákona a článku 90 nariadenia č. 309/90 prezidenta
republiky. Zároveň bolo proti F. M. Miragliovi zahájené pre tento istý čin trestné stíhanie holandskými
súdnymi orgánmi z dôvodu, že dopravil z Holandska do Talianska 30 kg heroínu. Kvôli tomuto
obvineniu bol Miraglia zadržaný holandskými orgánmi a následne prepustený. Trestné stíhanie v
Holandsku bolo zastavené bez akejkoľvek sankcie. Dôvodom bola skutočnosť, že v Taliansku bola
pre tento istý trestný čin podaná obžaloba. Podľa súdu sa holandské orgány rozhodli nezahájiť trestné
stíhanie voči F. M. Miraglii, nakoľko medzičasom už bolo v Taliansku za uvedený trestný čin začaté
trestné stíhanie.
Predbežná otázka predložená ESD v prípade C- 469/03:
1.

Je možné aplikovať čl. 54 Schengenského dohovoru, pokiaľ obsahom súdneho rozhodnutia
prijatého v prvom štáte je opustenie od trestného stíhania, bez toho aby bolo rozhodnuté vo veci
samej, ktoré bolo prijaté len na základe toho, že trestné stíhanie bolo začaté už v inom štáte?

Prostredníctvom predmetného rozhodnutia ESD judikoval že, „súdne rozhodnutie vydané vo
vnútroštátnom konaní, ktoré bolo vydané po tom, ako sa prokurátor rozhodol nepokračovať v trestnom
stíhaní z dôvodu, že v tej istej veci sa už začalo trestné stíhanie v inom členskom štáte bez
rozhodnutia vo veci samej, nemôže predstavovať právoplatné rozhodnutie o odsúdení tejto osoby v
zmysle čl. 54 schengenského dohovoru“.13
Obdobnou problematikou sa ESD zaoberal aj v prípade Kossowski. V uvedenom prípade
vnútroštátny súd predložil ESD prejudiciálnu otázku, či sa má zásada ne bis in idem zakotvená v čl.
54 Schengenského dohovoru vykladať so zreteľom na čl. 50 Charty v tom zmysle, že rozhodnutie
prokuratúry o zastavení trestného stíhania, ktorým bolo právoplatne ukončené vyšetrovanie, ak
nedôjde k obnove konania alebo k jeho zrušeniu, voči určitej osobe bez toho, aby bol uložený trest,
možno kvalifikovať ako právoplatné rozhodnutie v zmysle týchto článkov, ak bolo uvedené konanie
ukončené bez uskutočnenia dôkladného vyšetrovania.14
Prostredníctvom predmetného rozhodnutia ESD judikoval, že zásada ne bis in idem uvedená
v čl. 54 Schengenského dohovoru, vykladanom s poukázaním na čl. 50 Charty základných práv
Európskej únie, sa má vykladať v tom zmysle, že rozhodnutie prokuratúry o zastavení trestného
stíhania, ktorým bolo právoplatne ukončené vyšetrovanie, ak nedôjde k jeho obnove alebo zrušeniu,
voči určitej osobe bez toho, aby bol uložený trest, nemožno kvalifikovať ako právoplatné rozhodnutie
v zmysle týchto článkov, ak z odôvodnenia tohto rozhodnutia vyplýva, že uvedené konanie bolo
ukončené bez uskutočnenia dôkladného vyšetrovania, pričom absencia vypočutia poškodeného a
prípadného svedka svedčí o tom, že takéto vyšetrovanie neprebehlo.15
Ad 1c) Aplikácia zásady ne bis in idem podľa čl. 54 Schengenského dohovoru v zmysle
oslobodzujúceho rozsudku

Rozsudok ESD zo dňa 10. marca 2005 vo veci C-469/03 (Filomeno Maria Miraglia). Dostupné na:
htt://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=54088&pageIndex=0&doclang=cs&mode=lst&dir
=&occ=first&part=1&cid=122737
13 Tamtiež
14 Pozri bližšie rozsudok ESD zo dňa 29. júna 2016 vo veci C-486/14 (Kossowski). Dostupné na:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=180943&pageIndex=0&doclang=sk
&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=53701.
15http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=180943&pageIndex=0&doclang=s
k&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=53701.
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Skutková podstata (Prípad C-398/1216):
Pán M., taliansky občan žijúci v Belgicku, sa dopustil sexuálneho násilia. Po ukončení
vyšetrovania však belgický prvostupňový súd uznesením zastavil konanie pre nedostatok dôkazov.
Počas vyšetrovania prebiehajúceho na belgickom území sa v Taliansku začalo proti pánovi M. nové
trestné konanie pre trestný čin spáchaný rovnakými skutkami, na základe ktorého bola proti nemu
vznesená žaloba. Pán M sa však dovolával zásady ne bis in idem vzhľadom na belgické uznesenie o
zastavení konania. Súdny dvor podporil názor pána M. a dospel k záveru, že uznesenie o zastavení
konania pred podaním obžaloby, ktoré je v zmluvnom štáte, v ktorom bolo toto uznesenie vydané,
prekážkou nového vyšetrovania za trestný čin spáchaný rovnakými skutkami proti osobe, ktorej sa
toto uznesenie týka, sa má považovať za rozhodnutie predstavujúce právoplatný rozsudok v zmysle
príslušného ustanovenia Schengenského vykonávacieho dohovoru a tvoriť tak prekážku novému
vyšetrovaniu proti tejto osobe za ten istý trestný čin v inom zmluvnom štáte pod podmienkou, že sa
proti tejto osobe nevyskytnú nové skutkové okolnosti a/alebo dôkazy.17
V súvislosti s uvedenou problematikou zároveň poukazujeme aj na rozsudok ESD zo dňa 2.
septembra 2006 vo veci C-150/06 (Van Straaten), v rámci ktorého sa ESD vyjadril k tomu, či sa čl. 54
Schengenského dohovoru vzťahuje aj na oslobodzujúci rozsudok vynesený z dôvodu nedostatku
dôkazov. Podľa ESD zásada zákazu dvojitého trestania zakotvená v čl. 54 sa uplatní aj na
rozhodnutia súdov zmluvného štátu, ktorým sa obžalovaný oslobodzuje spod obžaloby pre
nedostatok dôkazov.18 Následne ESD vyjadril právny názor, či oslobodzujúci rozsudok z dôvodu
premlčania trestného stíhania zakladá prekážku ne bis in idem. Vo veci Gasparini19 (C-467/04) ESD
dospel k záveru, že zásada ne bis in idem, ustanovená v čl. 54 Schengenského dohovoru sa uplatní
aj na rozhodnutia súdu zmluvného štátu vydané na základe trestného stíhania, ktorým je obžalovaný
oslobodený spod obžaloby z dôvodu premlčania trestného činu, kvôli ktorému bolo zahájené trestné
stíhanie.
Ad 2) Výklad pojmu „totožnosť činu“ v zmysle aplikácie zásady ne bis in idem
Skutková podstata (Prípad C-436/04):
Belgický občan Van Esbroeck bol odsúdený rozsudkom súdu prvého stupňa v Nórsku z 2.
októbra 2000 na trest odňatia slobody v trvaní päť rokov za nedovolený dovoz omamných a
psychotropných látok do Nórska, ku ktorému došlo 1. júna 1999. Po vykonaní časti uloženého trestu
bol menovaný 8. februára 2002 podmienečne prepustený a vyhostený do Belgicka. Dňa 27. novembra
2002 bolo v Belgicku začaté trestné konanie proti tejto osobe, ktoré viedlo k jej odsúdeniu rozsudkom
národného súdu v Antverpách z 19. marca 2003 a bol jej uložený trest odňatia slobody v trvaní jeden
rok za nedovolený vývoz vyššie uvedených látok z územia Belgicka, ku ktorému došlo 31. mája 1999.
Tento rozsudok bol potvrdený rozsudkom odvolacieho súdu z 9. januára 2004. Oba súdne orgány
uplatnili článok 36 ods. 2 písm. a) Jednotného dohovoru o omamných látkach z roku 1961, podľa
ktorého každé z konaní uvedených v tomto článku, medzi ktoré patrí dovoz a vývoz omamných látok,
bude považované za osobitné porušenie zákona, ak bude spáchané v rozličných štátoch.20 Dotknutá
Rozsudok ESD zo dňa 5. júna 2014 vo veci C 398/12 (M.) Dostupné na: http://eurlex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:62012CJ0398&from=CS.
17 https://www.justice.gov.sk/Dokumenty/.../CaseLaw16_Komplet_PUBLIC_majJul.pdf
18 Rozsudok ESD zo dňa 28. septembra 2006 vo veci C-150/05 (Van Straaten). Dostupné na:
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=65194&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&
dir=&occ=first&part=1&cid=87529
19 Rozsudok ESD zo dňa 28. septembra 2009 v prípade C-467/04 (Gasparini) Dostupné na:
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=65199&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&
dir=&occ=first&part=1&cid=299895
20 Znenie čl. 36 ods. 1 písm. a) Jednotného dohovoru OSN: S výhradou svojich ústavných predpisov
urobí každá Strana opatrenia potrebné na to, aby pestovanie, produkcia, výroba, ťažba príprava,
držba, ponuka, danie do predaja, distribúcia, kúpa, predaj, dodanie z akéhokoľvek titulu,
sprostredkovanie, odoslanie, tranzit, doprava, dovoz a vývoz omamných látok, nezodpovedajúce
16
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osoba podala proti tomuto rozsudku odvolanie, odvolávajúc sa na porušenie zásady ne bis in idem,
uvedenej v čl. 54 Schengenského dohovoru.
Predbežná otázka predložená ESD v prípade C-436/04 :
1.

Je potrebné vykladať čl. 54 v spojení s čl. 71 Schengenského dohovoru v tom zmysle, že trestné
činy držby na účel vývozu a dovozu, ktoré sa vzťahujú na tie isté omamné a psychotropné látky,
a ktoré sú ako vývoz a dovoz stíhané v rôznych zmluvných štátoch dohovoru, resp. v štátoch, v
ktorých sa schengenské acquis vykonáva a uplatňuje, majú byť v zmysle článku 54 považované
za „tie isté činy“?“

Vnútroštátny súd sa v predmetnom prípade okrem iného zaoberal otázkou, aké kritérium má
byť použité na účely uplatnenia pojmu „tie isté skutky“ v zmysle čl. 54. Problém tkvel v tom, či radíme
protiprávne konania pozostávajúce vo vývoze omamných látok z jedného štátu a v dovoze do iného
zmluvného štátu, pod ten istý čin. Zo znenia čl. 54 Schengenského dohovoru, ktorý zakotvuje pojmy
„tie isté skutky“ vyplýva, že uvedené ustanovenie sa týka charakteru predmetných činov a nie ich
právnej kvalifikácie.
Z dôvodu absencie harmonizácie vnútroštátnych právnych úprav v oblasti trestného práva
by totiž kritérium založené na právnom posúdení činov alebo na chránenom oprávnenom záujme
mohlo vytvárať množstvo prekážok slobode voľného pohybu v schengenskom priestore. Za týchto
okolností je jediným príslušným kritériom na účely uplatnenia čl. 54 Schengenského dohovoru
kritérium zhodnosti skutkového deja, ktorý predstavuje existenciu celku konkrétnych okolností, ktoré
sú navzájom nerozlučiteľne späté. Situácia, o akú ide v konaní pred vnútroštátnym súdom, môže v
zásade predstavovať súbor skutkov, ktoré sú z hľadiska svojej samotnej povahy nerozlučne
spojené.21
Finálne posúdenie prináleží príslušným vnútroštátnym orgánom, v zmysle určenia či
predmetná skutková podstata činov predstavuje celok činov, ktoré sú nerozlučiteľne spojené v čase,
v priestore, ako aj z hľadiska svojho predmetu. Tento výklad je v súlade s čl. 71 Schengenského
dohovoru, ktorý stanovuje, že zmluvné štáty majú prijať všetky opatrenia potrebné na boj proti
nedovolenému obchodu s omamnými látkami. Dohovor nestanovuje žiadne poradie prednosti
jednotlivých ustanovení, a okrem toho čl. 71 Schengenského dohovoru neobsahuje žiadny prvok,
ktorý by obmedzoval oblasť uplatňovania čl. 54, upravujúceho zásadu ne bis in idem v schengenskom
priestore. 22
K uvedenej problematike pre úplnosť uvádzame, že problematika trestných činov
nedovoleného vývozu a dovozu omamných látok v rámci schengenského priestoru je upravená v čl.
71 Schengenského dohovoru v nasledovnom znení:
Čl. 71
ustanoveniam tohto Dohovoru, alebo akékoľvek iné činy, ktoré by podľa názoru tejto Strany odporovali
ustanoveniam tohto Dohovoru, sa považovali za trestné činy, ak sú spáchané úmyselne, a aby sa na
vážne prípady vymerali primerané tresty, najmä väznenie alebo iné tresty odňatia slobody.
Čl. 36 ods. 2 písm. a): S výhradou ústavných predpisov každej Strany, jej právneho poriadku a
národného zákonodarstva:
a) i) každý z priestupkov [každé z porušení zákona – neoficiálny preklad] uvedených v ods. 1 sa bude
považovať za osobitný priestupok [za osobitné porušenie zákona – neoficiálny preklad], ak sa spácha
v rozličných krajinách; ;
ii) úmyselná účasť pri niektorom z uvedených priestupkov [porušení zákona – neoficiálny preklad],
spolupáchateľstvo alebo pomoc alebo pokus o ich spáchanie, ako aj príprava a úmyselne vykonané
finančné operácie súvisiace s priestupkami [porušeniami zákona – neoficiálny preklad] uvedenými v
tomto článku, budú sa pokladať za trestné činy spadajúce pod tresty uvedené v ods. 1;
21 K problematike vymedzenia totožnosti skutku v rámci Európskej únie primerane pozri: BOCKEL, V.
B.: Ne Bis in Idem in EU Law. Cambridge University Press, 2016.
22 SVIEŽENÝ, R.: Princíp ne bis in idem v rozhodnutiach Európskeho súdneho dvora III. In: Justičná
revue, 2007, č. 5, s.
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Omamné látky
1. Vo vzťahu k priamemu, alebo nepriamemu predaju omamných a psychotropných látok akéhokoľvek
druhu, vrátane cannabisu, držby takýchto látok a prekurzorov za účelom predaja, alebo vývozu, sa
zmluvné strany zaväzujú prijať v súlade s existujúcimi dohovormi OSN (Jednotný dohovor o
omamných látkach z roku 1961 v znení Protokolu z roku 1972, Dohovor o psychotropných látkach z
roku 1971 a Dohovor OSN proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropnými látkami z
roku 19889)) všetky potrebné opatrenia k predchádzaniu a trestaniu nedovoleného obchodovania s
omamnými a psychotropnými látkami.
2. Bez ohľadu na ustanovenia čl. 74, 75 a 76 sa zmluvné strany zaväzujú predchádzať a trestať
administratívnymi a trestno-právnymi opatreniami nedovolený vývoz omamných látok každého druhu,
vrátane cannabisu, ako aj predaj, obstarávanie a distribúciu týchto látok.
K uvedenej problematike v európskom kontexte uvádzame právny názor generálneho
advokáta Ruiz - Jarabo Colomera uvedený v jeho stanovisku v prip
́ ade Gözötuk a Brügge a to, že
trestné právo v Európskej únii je rozdrobené do toľkých systémov, koľko je členských štátov.
ESD zároveň argumentoval, že na posúdenie toho, či v určitom prípade ide o ten istý čin, je výlučne
relevantné kritérium zhodnosti skutkovej podstaty činov, teda to, či je daný celok okolností navzájom
nerozlučiteľne spojených.
Rozhodnutie ESD
Zásada ne bis in idem, stanovená v čl. 54 Schengenského dohovoru, sa musí uplatňovať na
trestné konanie začaté v zmluvnom štáte v súvislosti s činmi, za ktoré už dotknutá osoba bola
odsúdená v inom zmluvnom štáte, hoci uvedený dohovor v čase, kedy došlo k uvedenému
(prvému) odsúdeniu, ešte nenadobudol platnosť v poslednom uvedenom štáte, ak bol tento
dohovor v platnosti v predmetných štátoch, ktoré sú zmluvnými stranami, v čase posudzovania
podmienok uplatnenia zásady ne bis in idem súdnym orgánom, pred ktorým prebieha druhé
súdne konanie.
2. Čl. 54 toho istého dohovoru sa má vykladať v tom zmysle, že:
– relevantným kritériom na účely uplatnenia uvedeného článku je kritérium zhodnosti skutkovej
podstaty činov, ktorým sa rozumie existencia súboru skutkov, ktoré sú navzájom neoddeliteľne
spojené, nezávisle od právnej kvalifikácie týchto činov alebo od chráneného oprávneného záujmu
– trestné činy spočívajúce vo vývoze alebo dovoze tých istých omamných látok, ktoré sú
trestne stíhané v rôznych zmluvných štátoch, sa v zásade považujú za „tie isté činy“ v zmysle
tohto čl, 54, pričom konečné posúdenie v tomto zmysle prináleží príslušným vnútroštátnym
orgánom.
1.

Rovnako poukazujeme na skutočnosť, že ESD sa v inom prípade obdobne zaoberal
pašovaním tovaru, pričom konštatoval, že uvedenie tovaru na trh v inom členskom štáte po dovoze
do členského štátu, ktorý rozhodol o oslobodení spod obžaloby, je konaním, ktoré môže byť súčasťou
toho istého činu v zmysle čl. 54.23
Na základe uvedeného sme dospeli k názoru, že aj keď je určité konanie zmluvným štátom
právne kvalifikované odlišným spôsobom, nemôže mať táto odlišná právna kvalifikácia za následok
vylúčenie aplikácie čl. 54 Schengenského dohovoru. Rovnako nemožno pri posúdení toho istého činu
považovať za relevantné ani kritérium zhodnosti chráneného záujmu, keďže aj ten môže byť v
jednotlivých štátoch rozdielny.
Absolútnym kritériom, ktoré je podľa ESD spôsobilé určiť, či ide o ten istý čin, je kritérium
zhodnosti skutkovej podstaty, ktorým sa rozumie existencia celku konkrétnych okolností, ktoré sú
navzájom nerozlučiteľne spojené, pričom konečné posúdenie v tomto zmysle prináleží príslušným
vnútroštátnym orgánom. V kontexte posudzovaného prípadu sa teda vývoz a dovoz tých istých
omamných látok stíhaný v rôznych zmluvných štátoch posudzuje ako ten istý čin a porušenie čl. 54
Schengenského dohovoru.

23

Pozri bližšie rozsudok ESD vo veci C-467/04 (Gasparini), C-367/05 (Kraaijenbrink).
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ZÁVER
Rozpínajúca sa európska integrácia a európske právo postupne nabúravajú štátnu suverenitu
jednotlivých členských štátov. Právo Európskej únie postupne preniká aj do oblastí predtým
nedotknuteľných, ako je aj trestné právo. Už viackrát spomínaný čl. 54 Schengenského dohovoru
priniesol v tomto smere zásadný zlom. Princíp „ne bis in idem“ ako jedno zo základných ľudských
práv je predovšetkým vnútroštátnou garanciou, čo znamená, že sa vzťahuje na opakované trestné
stíhanie, resp. potrestanie v rámci jurisdikcie jedného štátu. Zásade „ne bis in idem“ bol priznaný
medzištátny účinok.
Rovnako Európsky súd pre ľudské práva, tak aj ESD sa musel vysporiadať s niektorými
problémami aplikácie zásady ne bis in idem. Situácia tohto súdneho dvora je v porovnaní s Európskym
súdom pre ľudské práva zložitejšia. Je nevyhnutné si uvedomiť, že celková harmonizácia trestného
práva členských štátov je stále veľmi náročný proces, čo je podmienené výraznou existenciou
rozdielnosti trestnoprávnych úprav jednotlivých štátov. Pokiaľ ide o trestné právo hmotné, rozdielnosť
nie je len v skutkových podstatách trestných činov a sankciách za ich naplnenie, ale aj v ďalších
smeroch. Príkladmo len spomenieme napr. úpravu trestnej zodpovednosti právnických osôb, vek
trestnej zodpovednosti, účastníctvo alebo vývojové štádiá trestného činu.
Otázky uplatňovania a výkladu zásady ne bis in idem v práve Európskej únie sa naďalej
zakladajú na judikatúre rôznych európskych súdov. Primárnym cieľom nášho príspevku je poskytnúť
usmernenie v súvislosti so zásadou ne bis in idem v práve EÚ s akcentom na transport drog. Rozvoj
zásady ne bis in idem v právnom poriadku Európskej únie ilustruje ťažkosti zosúladenia pluralizmu s
potrebou doktrinálnej súdržnosti a zdôrazňuje napätie medzi požiadavkami účinnosti a ochranou
základných práv v práve Európskej únii. Zásada ne bis in idem je tzv. lakmusovým testom ochrany
základných práv v Európskej únii.
4.

Aplikačné problémy v praxi:
-

Nejednotnosť v právnych názoroch orgánov činných v trestnom konaní v zmysle uplatňovania
zásady ne bis in idem.

-

Pre občana v procesnom postavení podozrivého, obvineného či obžalovaného je takáto
situácia neprehľadná.

-

Zneužívanie právneho systému obvineným.
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NE BIS IN IDEM AKO DÔVOD NEUZNANIA EURÓPSKEHO
OCHRANNÉHO PRÍKAZU1
Libor Klimek
Výskumné kriminologické centrum, Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy
Abstrakt: Konferenčný príspevok sa zaoberá princípom ne bis in idem ako dôvodom pre nevykonanie
európskeho ochranného príkazu. Je rozdelený do dvoch sekcií. Kým prvá sekcia prezentuje túto
problematiku na úrovni Európskej únie, druhá sa zameriava na kontext Slovenskej republiky.
Kľúčové slová: ne bis in idem, európsky ochranný príkaz, vzájomné uznávanie, obete trestných
činov.
Abstract: The conference contribution deals with the principle of ne bis in idem as a ground for nonexecution of the European protection order. It is divided into two sections. While the first section
presents this issue at the European Union level, the second section focuses on the context of the
Slovak Republic.
Key words: ne bis in idem, European protection order, mutual recognition, victims of crime.
ÚVOD
Počiatky zásady ne bis in idem, známej aj v podobe non bis in idem, nachádzame už v časoch
Rímskeho impéria2 a v biblických prameňoch3. Napriek uplynutému času sa nestala obsolentnou, ba
dokonca v práve má svoju stabilnú pozíciu. Táto latinsky pomenovaná zásada nesúca odkaz „nie
dvakrát v tej istej veci“, zahŕňa pravidlo, že osoba nemôže byť dvakrát odsúdená pre ten istý čin. Ak
spoločnosť vykonala svoje legitímne právo trestať porušiteľa jej pravidiel, tak vyčerpala svoje právo
trestného stíhania voči takejto osobe. Spoločnosť nemá právomoc znova sankcionovať osobu už
odsúdenú pre ten istý čin, keďže zásada ne bis in idem je neoddeliteľná od zásady právnej sily
rozhodnutej veci. Na úrovni jednotlivca je jej cieľom zaručiť odsúdenej osobe, aby vzhľadom na to, že
vykonala svoj trest a zároveň „zaplatila svoj dlh spoločnosti“, mohla znovu získať svoje postavenie
bez toho, aby sa obávala nového stíhania.4
V dnešných dňoch je ne bis in idem považované za jedno zo základných ľudských práv.5 Je
zakotvené jednak medzinárodnými aktmi, ale aj vo vnútroštátnom práve Slovenskej republiky. Z
medzinárodných dokumentov možno uviesť napríklad Dohovor o ochrane ľudských práv a základných
slobôd6, Chartu základných práv Európskej únie7, alebo Európsky dohovor o vydávaní8.9 V našom
vnútroštátnom právnom poriadku ho nachádzame, okrem iného, v Ústave 10, v Trestnom poriadku11 či
1

Príspevok bol vypracovaný v rámci projektu APVV „Monitoring latentnej kriminality a viktimologická
situácia na Slovensku“ č. APVV-0752-12. Zodpovedný riešiteľ – prof. PhDr. Květoň Holcr, DrSc.
2 Justiniánske Digesta, Kniha XLVIII (48).
3 Sväté písmo Starého i Nového zákona, Nahum 1,12.
4 Návrhy generálneho advokáta Yves Bot vo veci C-261/09 – Gaetano Mantello, body 26 a 27.
5 TOMÁŠEK, M. et al.: Europeizace trestního práva. Praha : Linde, 2009, s. 158.
6 Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí ČSFR č. 209/1992 Zb.
7 Úradný vestník Európskej únie, C 83/389, 30. marec 2010.
8 Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí ČSFR č. 549/1992 Zb.
9 Bližšie pozri: KLIMEK, L.: Transnational Application of the Ne bis in idem Principle in Europe. In:
Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae, roč. 5, č. 3 (2011), s. 12–33.
10 Zákon SNR z 1. septembra 1992 č. 460/1992 Zb. – Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších
predpisov.
11 Zákon NR SR z 24. mája 2005 č. 301/2005 Z. z. – Trestný zákon v znení neskorších predpisov.
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v osobitných zákonoch upravujúcich nástroje vzájomného uznávania justičných rozhodnutí v
trestných veciach v Európskej únii (ďalej len „EÚ“).
Príspevok sa zaoberá zásadou ne bis in idem v konaní o európskom ochrannom príkaze.
Avšak, toto konanie nemožno vnímať ako konanie, ktoré je upravené len v našej vnútroštátnej právnej
úprave. Pre správne porozumenie sledovanej problematiky je potrebné preniknúť aj do právnej úpravy
EÚ. Teda, príspevok je komplexom relevantných poznatkov, ktoré sú aplikovateľné na ne bis in idem
nie len v Slovenskej republike, ale v každom štáte EÚ.
ÚROVEŇ EURÓPSKEJ ÚNIE
V rámci trestného konania, ktoré sa spravidla nekončí len vyhlásením či právoplatnosťou
rozsudku, ale v mnohých prípadoch pokračuje vykonávacím štádiom, jednotlivé osoby disponujú
právami. Jedným z najdôležitejších práv obete trestného činu je právo na ochranu pred ďalšími
útokmi páchateľa. Obete majú nielen „tradičné“ právo na odškodnenie12 za následky trestného činu,
ale predovšetkým majú právo nestať sa obeťou znova.13 Teda, obete majú nielen právo na náhradu
škody a sankcionovanie páchateľa, ale taktiež právo nebyť obeťou ďalšieho trestného činu,
najmä spáchaného tým istým páchateľom. Za týmto účelom bolo potrebné zaviesť vhodný
mechanizmus k tomu, aby sa zabránilo recidíve proti rovnakej obeti. Recidíva voči tej istej obeti je
obzvlášť častá v prípade násilia založeného na pohlaví. Objavuje sa taktiež pri formách trestnej
činnosti ako je obchodovanie s ľuďmi14 alebo sexuálne zneužívanie detí15.
Všetky členské štáty EÚ uplatňujú opatrenia na ochranu obetí, ich telesnej, duševnej a
sexuálnej integrity, ale v súčasnej dobe takéto opatrenia sú účinné len na území štátu, ktorý ich prijal.
Ochrana, ktorú jeden členský štát EÚ poskytuje obetiam trestnej činnosti, by nemala byť
obmedzená len na jeho území, ale musí byť vymožiteľná kdekoľvek v EÚ. Možno teda
konštatovať, že vynorila sa potreba zaistiť efektívnu reakciu, aby sa zabránilo ďalším trestným činom
namiereným voči obetiam v inom štáte, do ktorého sa presunuli alebo presťahovali.16 Za týmto účelom
bol predstavený európsky ochranný príkaz.
Európsky ochranný príkaz je novým nástrojom trestného práva v oblasti vzájomného
uznávania justičných rozhodnutí v trestných veciach v EÚ. Na úrovni EÚ bol predstavený Smernicou
2

Bližšie pozri čl. 16 Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/29/EÚ z 25. októbra 2012, ktorou
sa stanovujú minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov (a ktorou sa
nahrádza Rámcové rozhodnutie Rady 2001/220/SVV). Úradný vestník Európskej únie, L 315/57, 14.
november 2012.
13 Council of the European Union (2009): ‘Initiative […] for a Directive of the European Parliament and
of the Council on the European Protection Order – Detailed statement’, document 17513/09, ADD 2,
REV 1, s. 4.
14 Bližšie pozri: Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/36/EÚ z 5. apríla 2011 o prevencii
obchodovania s ľuďmi a boji proti nemu a o ochrane obetí obchodovania, ktorou sa nahrádza
Rámcové rozhodnutie Rady 2002/629/SVV. Úradný vestník EÚ, L 101/1, 15. apríl 2011; pozri taktiež:
IVOR, J. – KLIMEK, L. et ZÁHORA, J.: Trestné právo Európskej únie a jeho vplyv na právny poriadok
Slovenskej republiky. Žilina : Eurokódex, 2013, 888 strán; KLIMEK, L.: Základy trestného práva
Európskej únie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017, ISBN 978-80-8168-601-6, 264 strán.
15 Bližšie pozri: Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ z 13. decembra 2011 o boji
proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii, ktorou sa
nahrádza Rámcové rozhodnutie Rady 2004/68/SVV. Úradný vestník EÚ, L 335/1, 17. december 2011;
pozri taktiež: IVOR, J. – KLIMEK, L. et ZÁHORA, J.: Trestné právo Európskej únie a jeho vplyv na
právny poriadok Slovenskej republiky. Žilina : Eurokódex, 2013, 888 strán; KLIMEK, L.: Základy
trestného práva Európskej únie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017, ISBN 978-80-8168-601-6, 264
strán.
16 Council of the European Union (2009): ‘Initiative [...] for a Directive of the European Parliament and
of the Council on the European Protection Order – Explanatory memorandum’, document 17513/09,
ADD 1, REV 1, s. 3; KACZOROWSKA, A.: European Union Law. 2nd ed. London – New York :
Routledge, 2011, s. 994.
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2011/99/EÚ o európskom ochrannom príkaze17, ktorá predstavuje „polisabonský“ (post-Lisbon)
vývoj legislatívnych opatrení EÚ v oblasti ochrany obetí18, ako aj v oblasti vzájomného uznávania
justičných rozhodnutí v trestných veciach. Zdôrazňujeme, že ide o historicky prvú smernicu EÚ prijatú
na účely zavádzania vzájomného uznávania justičných rozhodnutí v trestných veciach v EÚ.19 Kým
pred nadobudnutím platnosti/účinnosti Lisabonskej zmluvy 20 procesné nástroje vzájomného
uznávania justičných rozhodnutí v trestných veciach boli prijímané rámcovými rozhodnutiami 21, dnes
sú prijímané smernicami22.
Smernicou 2011/99/EÚ o európskom ochrannom príkaze sa ustanovujú pravidlá umožňujúce
justičnému alebo rovnocennému orgánu v členskom štáte EÚ, v ktorom sa prijalo ochranné
opatrenie s cieľom chrániť osobu voči trestnému činu inej osoby, ktorý môže ohroziť jej život, telesnú
alebo duševnú integritu a dôstojnosť, osobnú slobodu alebo sexuálnu integritu, vydať európsky
ochranný príkaz umožňujúci príslušnému orgánu v inom členskom štáte EÚ pokračovať v
ochrane dotknutej osoby na území tohto členského štátu v dôsledku spáchania trestného činu
alebo údajného spáchania trestného činu, a to v súlade s vnútroštátnym právom štátu pôvodu.23
Smernica 2011/99/EÚ o európskom ochrannom príkaze sa vzťahuje na ochranné opatrenia,
ktorých konkrétnym cieľom je chrániť osobu voči trestnému činu inej osoby, ktorý môže akýmkoľvek
spôsobom ohroziť jej život alebo telesnú, duševnú či sexuálnu integritu, napr. zabránením akejkoľvek
formy obťažovania, ako aj jej dôstojnosti či osobnej slobody, napríklad zabránením únosom,
prenasledovaniu a iným formám nepriameho donútenia, a ktorých cieľom je predchádzať novým
trestným činom alebo obmedzovať dôsledky predchádzajúcich trestných činov. 24 Navyše, Smernica
sa vzťahuje na ochranné opatrenia prijaté v trestných veciach, a netýka sa preto ochranných opatrení
prijatých v občianskych veciach.
Aj keď to nie je v Smernici 2011/99/EÚ o európskom ochrannom príkaze výslovne uvedené,
no európsky ochranný príkaz sa aplikuje na základe zásady vzájomného uznávania justičných
rozhodnutí v trestných veciach.25 Táto zásada je v súčasnosti v oblasti trestného práva kľúčovým
konceptom spolupráce medzi členskými štátmi EÚ a momentálne má dominantné postavenie vo
vývoji trestného práva v EÚ. Nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy dňa 1. decembra 2009 bolo
vzájomné uznávanie umiestnené do centra právnej sily EÚ, a to do Zmluvy o fungovaní Európskej
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/99/EÚ z 13. decembra 2011 o európskom
ochrannom príkaze. Úradný vestník Európskej únie, L 338/2, 21. december 2011. Od ‘európskeho
ochranného príkazu v trestných veciach’ je potrebné odlišovať ‘európsky ochranný príkaz v civilných
veciach’, ktorého právnym základom je Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 606/2013
z 12. júna 2013 o vzájomnom uznávaní ochranných opatrení v občianskych veciach. Úradný vestník
Európskej únie, L 181/4, 29. jún 2013. Bližšie pozri: KLIMEK, L.: Mutual Recognition of Judicial
Decisions in European Criminal Law. Cham : Springer, 2017, ISBN 978-3-319-44375-1, 742 strán.
18 MITSILEGAS, V.: The Place of the Victim in Europe’s Area of Criminal Justice. In: IPPOLITO, F. –
INGLESIAS SÁNCHEZ, S. (eds.): Protecting Vulnerable Groups: The European Human Rights
Framework. Oxford – Portland – Oregon, Hart Publishing, 2015, s. 317.
19 Bližšie pozri: KLIMEK, L.: Mutual Recognition of Judicial Decisions in European Criminal Law. Cham
: Springer, 2017, ISBN 978-3-319-44375-1, 742 strán.
20 Lisabonská zmluva, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení
Európskeho spoločenstva. Úradný vestník Európskej únie, C 306/231, 13. december 2006. Zmluva
bola podpísaná v Lisabone dňa 13. decembra 2007 a platnosť/účinnosť nadobudla dňa 1. decembra
2009.
21 Čl. 34 ods. 2 písm. b) Zmluvy o Európskej únii v znení Amsterdamskej zmluvy. Úradný vestník
Európskych spoločenstiev, C 340, 10. november 1997; obdobne v znení Zmluvy z Nice. Úradný
vestník Európskej únie, C 321/E/5, 29. december 2006.
22 Čl. 82 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v znení Lisabonskej zmluvy. Úradný vestník
Európskej únie, C 83/47, 30. marec 2010.
23 Čl. 1 Smernice 2011/99/EÚ o európskom ochrannom príkaze.
24 Bod č. 9 preambuly Smernice 2011/99/EÚ o európskom ochrannom príkaze.
25 Normatívny text Smernice 2011/99/EÚ o európskom ochrannom príkaze (jej ustanovenia v
článkoch Smernice) sa výslovne nezmieňuje o aplikácii európskeho ochranného príkazu na základe
zásady vzájomného uznávania justičných rozhodnutí v trestných veciach, avšak, v bode č. 30 jej
preambuly je uvedené, že Smernica 2011/99/EÚ o európskom ochrannom príkaze je na nej založená.
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únie26. Na základe jej príslušných ustanovení justičná spolupráca v trestných veciach v EÚ je
založená na zásade vzájomného uznávania rozsudkov a iných justičných rozhodnutí a zahŕňa
aproximáciu zákonov a iných právnych predpisov členských štátov.27
Po doručení európskeho ochranného príkazu príslušný orgán vykonávajúceho štátu ho
bezodkladne uzná a prijme rozhodnutie obsahujúce akékoľvek opatrenie, ktoré by bolo
dostupné v zmysle jeho vnútroštátneho právneho poriadku v obdobnom prípade na
zabezpečenie ochrany chránenej osoby28. Aj napriek tomu, že s ohľadom na zásadu vzájomného
uznávania justičných rozhodnutí v trestných veciach európsky ochranný príkaz má byť automaticky
uznaný a vykonaný, Smernica 2011/99/EÚ o európskom ochrannom príkaze obsahuje vopred
stanovený rozsah fakultatívnych dôvodov jeho neuznania.
Pred samotným prezentovaním jednotlivých dôvodov je žiaduce poukázať na nasledovné
skutočnosti. V prípade nástrojov vzájomného uznávania justičných rozhodnutí v trestných veciach
vopred stanoveným rozsahom dôvodov na ich neuznanie/odmietnutie/nevykonanie ich tvorcovia
podporujú myšlienku vzájomne uznaných justičných rozhodnutí v rámci jednotného justičného
priestoru EÚ. Ich výkon v inom členskom štáte EÚ nemôže byť odmietnutý na základe vlastnej úvahy
štátu, ale len z „európskych“ dôvodov, ktoré sú vopred určené „európskym“ právnym aktom, t. j. v
predmetnom výklade Smernicou 2011/99/EÚ o európskom ochrannom príkaze. Tak v otázke
odmietnutia výkonu zahraničného justičného rozhodnutia majú členské štáty vopred stanovené
obmedzenia, nakoľko si nemôžu vo vnútroštátnej právnej úprave vytýčiť dôvody, ktoré by chceli v
závislosti od vlastnej úvahy. Pravda, legislatívna prax je ale iná – nielen v SR, ale aj v iných štátoch
EÚ. Členské štáty EÚ v otázke zavádzania dôvodov na nevykonanie nástrojov vzájomného uznávania
sa mnohokrát (presnejšie povedané – spravidla) odkláňajú od ustanovení prijatých na úrovni EÚ.
Pokiaľ ide o európsky ochranný príkaz, príslušný orgán vykonávajúceho štátu ho môže
odmietnuť uznať za týchto okolností (ide o fakultatívne dôvody na základe formulácie „môže
odmietnuť“):29
– európsky ochranný príkaz je neúplný alebo sa nedoplnil v lehote stanovenej príslušným orgánom
vykonávajúceho štátu,
– nie je splnená podmienka existencie už prijatého ochranného opatrenia, ktorým bolo uložené
osobe, ktorá predstavuje nebezpečenstvo, jedno alebo viacero z vyššie uvedených zákazov alebo
obmedzení,
– ochranné opatrenie sa týka skutku, ktorý nie je trestným činom podľa právneho poriadku
vykonávajúceho štátu (pozn. autora – ide o požiadavku obojstrannej trestnosti skutku, a to jednak
v štáte pôvodu ako aj vo vykonávajúcom štáte),
– ochrana je odvodená od výkonu trestu alebo opatrenia, na ktoré sa vzťahuje amnestia podľa
vnútroštátneho práva vykonávajúceho štátu, a týka sa konania alebo správania, ktoré podľa tohto
právneho poriadku patria do právomoci vykonávajúceho štátu,
– na osobu, ktorá predstavuje nebezpečenstvo, sa podľa právneho poriadku vykonávajúceho štátu
vzťahuje imunita,
– trestné stíhanie voči osobe, ktorá predstavuje nebezpečenstvo, za konanie alebo správanie, pre
ktoré bolo prijaté ochranné opatrenie, je podľa právneho poriadku vykonávajúceho štátu
premlčané a podľa jeho vnútroštátneho práva toto konanie alebo správanie patrí do jeho
právomoci,
– uznanie európskeho ochranného príkazu by porušilo zásadu ne bis in idem,
– osoba, ktorá predstavuje nebezpečenstvo, nemôže byť podľa právneho poriadku vykonávajúceho
štátu vzhľadom na svoj vek trestne zodpovedná za konanie alebo správanie, pre ktoré bolo prijaté
ochranné opatrenie, alebo
– ochranné opatrenie sa týka trestného činu, ktorý sa podľa právneho poriadku vykonávajúceho
štátu považuje za spáchaný úplne, z väčšej alebo podstatnej časti na jeho území.

Zmluva o fungovaní Európskej únie v znení Lisabonskej zmluvy. Úradný vestník Európskej únie, C
83/47, 30. marec 2010.
27 Čl. 82 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v znení Lisabonskej zmluvy.
28 Čl. 9 ods. 1 Smernice 2011/99/EÚ o európskom ochrannom príkaze.
29 Čl. 10 ods. 1 písm. a) až i) Smernice 2011/99/EÚ o európskom ochrannom príkaze.
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Ak príslušný orgán vykonávajúceho štátu odmietne uznať európsky ochranný príkaz na
základe jedného z uvedených dôvodov:30
– bez zbytočného odkladu informuje štát pôvodu a chránenú osobu o odmietnutí a jeho odôvodnení,
– v prípade potreby informuje chránenú osobu o možnosti požiadať o prijatie ochranného opatrenia
v súlade s vnútroštátnym právom vykonávajúceho štátu, a
– informuje chránenú osobu o všetkých uplatniteľných opravných prostriedkoch, ktoré sú dostupné
podľa vnútroštátneho práva vykonávajúceho štátu proti jeho rozhodnutiu.
PRÁVNY PORIADOK SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Členské štáty EÚ – vrátane Slovenskej republiky (ďalej len „SR“) – boli povinné uviesť do
účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu so
Smernicou 2011/99/EÚ o európskom ochrannom príkaze do 11. januára 2015. Za týmto účelom
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predstavilo Návrh zákona o európskom ochrannom
príkaze v trestných veciach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Návrh zákona o
európskom ochrannom príkaze v trestných veciach“, alebo „Návrh zákona“). Avšak, SR túto povinnosť
nesplnila v požadovanom termíne.
Implementácia Smernice 2011/99/EÚ o európskom ochrannom príkaze bola vykonaná
prostredníctvom zákona č. 398/2015 Z. z. o európskom ochrannom príkaze v trestných veciach31.
Ide o špeciálnu procesnoprávnu úpravu, ktorá predpokladá subsidiárne použite Trestného poriadku
č. 301/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov32. Podobná situácia je aj pri iných nástrojoch
vzájomného uznávania justičných rozhodnutí v trestných veciach v EÚ – napr. zákon č. 154/2010 Z.
z. o európskom zatýkacom rozkaze33, zákon č. 183/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí o
peňažnej sankcii v Európskej únii34, zákon č. 650/2005 Z. z. o vykonaní príkazu na zaistenie majetku
alebo dôkazov v Európskej únii35, čo potvrdil aj Najvyšší súd Slovenskej republiky36.
Zákon č. 398/2015 Z. z. o európskom ochrannom príkaze v trestných veciach upravuje postup
orgánov Slovenskej republiky pri:37
- vydávaní európskeho ochranného príkazu na jeho uznanie v inom členskom štáte EÚ, a
- uznávaní európskeho ochranného príkazu vydaného súdom alebo iným justičným orgánom
členského štátu v trestnom konaní a prijatí následného opatrenia na území SR.
Avšak, aplikácia nie je nebola absolútna. Použije sa len vo vzťahu k tomu členskému štátu EÚ,
ktorý prevzal do svojho právneho poriadku Smernicu 2011/99/EÚ o európskom ochrannom príkaze.
3

Čl. 10 ods. 2 písm. a) až c) Smernice 2011/99/EÚ o európskom ochrannom príkaze.
Zákon NR SR z 12. novembra 2015 č. 398/2015 Z. z. o európskom ochrannom príkaze v trestných
veciach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
32 Dôvodová správa k Návrhu zákona o európskom ochrannom príkaze v trestných veciach.
33 Týmto zákonom boli implementované do právneho poriadku ustanovenia Rámcového rozhodnutia
Rady 2002/584/SVV z 13. júna 2002 o európskom zatykači a postupoch odovzdávania osôb medzi
členskými štátmi v znení Rámcového rozhodnutia Rady 2009/299/SVV. Úradný vestník Európskych
spoločenstiev, L 190/1, 18. júl 2002. Bližšie pozri: KLIMEK, L.: European Arrest Warrant. Cham –
Heidelberg – New York – Dordrecht – London: Springer, 2015, 375 strán.
34 Týmto zákonom boli implementované do právneho poriadku ustanovenia Rámcového rozhodnutia
Rady 2005/214/SVV z 24. februára 2005 o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania na peňažné
sankcie v znení Rámcového rozhodnutia Rady 2009/299/SVV z 26. februára 2009. Úradný vestník
Európskej únie, L 76/16, 22. marec 2005. Bližšie pozri: IVOR, J. – KLIMEK, L. et ZÁHORA, J.: Trestné
právo Európskej únie a jeho vplyv na právny poriadok Slovenskej republiky. Žilina : Eurokódex, 2013,
s. 599 et seq.; KLIMEK, L. et RAMEL, B.: Vzájomné uznávanie peňažných sankcií v Európskej únii.
Bratislava : Wolters Kluwer, 2016, 249 strán.
35 Týmto zákonom boli implementované do právneho poriadku ustanovenia Rámcového rozhodnutia
Rady 2008/978/SVV z 18. decembra 2008 o európskom príkaze na zabezpečenie dôkazov na účely
získavania predmetov, dokumentov a údajov na použitie v konaniach v trestných veciach. Úradný
vestník Európskej únie, L 350/72, 30. december 2008. Bližšie pozri: KLIMEK, L.: Free Movement of
Evidence in Criminal Matters in the EU. In: The Lawyer Quarterly, Vol. 2 (2012), No. 4, pp. 250-290.
36 Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 22. januára 2008, sp. zn. 2 Tost 2/2008.
37 § 1 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 398/2015 Z. z. o európskom ochrannom príkaze v trestných
veciach.
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Ide o veľmi obdobnú situáciu ako pri iných nástrojoch vzájomného uznávania justičných rozhodnutí v
trestných veciach, ktoré boli zavedené do právneho poriadku SR (napr. európsky zatýkací rozkaz).
Obdobne ako v prípade Smernice 2011/99/EÚ o európskom ochrannom príkaze, aj zákon č.
398/2015 Z. z. o európskom ochrannom príkaze v trestných veciach obsahuje dôvody, kedy dochádza
k odmietnutiu jeho výkonu. Kým v Smernici sú vnímané ako fakultatívne (na základe formulácie „môže
odmietnuť“), s zákone sú vnímané ako obligatórne (na základe formulácie „súd rozhodnutím odmietne
uznať európsky ochranný príkaz“), a to ak:38
- obmedzujúce opatrenie uložené ohrozujúcej osobe ochranným príkazom, na základe ktorého bol
vydaný európsky ochranný príkaz, nezodpovedá požadovanému obmedzujúcemu opatreniu
[uvedenému v § 2 písm. a) zákona č. 398/2015 Z. z. o európskom ochrannom príkaze v trestných
veciach],
- nie sú splnené podmienky na uznanie európskeho ochranného príkazu,
- skutok, pre ktorý sa ochranným príkazom uložilo obmedzujúce opatrenie uvedené v európskom
ochrannom príkaze, nie je trestným činom podľa právneho poriadku Slovenskej republiky,
- obmedzujúce opatrenie uložené ohrozujúcej osobe uvedené v európskom ochrannom príkaze je
súčasťou trestu, na ktorého výkon sa v Slovenskej republike vzťahuje amnestia alebo milosť, a
takéto obmedzujúce opatrenie bolo uložené za skutok, na ktorého stíhanie je daná právomoc
slovenských orgánov podľa právneho poriadku Slovenskej republiky,
- ohrozujúca osoba je vyňatá z pôsobnosti orgánov činných v trestnom konaní a súdu,
- trestné stíhanie za skutok, pre ktorý sa uložilo obmedzujúce opatrenie ochranným príkazom
uvedeným v európskom ochrannom príkaze, je podľa právneho poriadku Slovenskej republiky
premlčané a na stíhanie skutku je daná právomoc slovenských orgánov podľa právneho poriadku
Slovenskej republiky,
- voči tej istej osobe pre ten istý skutok už bolo právoplatne rozhodnuté slovenským súdom
alebo ak súd má informáciu, že konanie vedené v niektorom členskom štáte proti tej istej
osobe pre ten istý skutok sa právoplatne skončilo odsudzujúcim rozsudkom, ktorý už bol
vykonaný, v súčasnosti sa vykonáva, alebo už nemôže byť vykonaný podľa právnych
predpisov štátu, v ktorom bol vynesený,
- ohrozujúca osoba by podľa právneho poriadku Slovenskej republiky nebola vzhľadom na svoj vek
trestne zodpovedná za konanie, pre ktoré sa uložil ochranný príkaz uvedený v európskom
ochrannom príkaze,
- skutok, pre ktorý bol vydaný ochranný príkaz uvedený v európskom ochrannom príkaze, sa podľa
právneho poriadku Slovenskej republiky považuje za spáchaný čiastočne alebo v celom rozsahu
na území Slovenskej republiky.
Síce uvedené dôvody sú v právnom poriadku Slovenskej republiky obligatórnymi, avšak,
Smernica 2011/99/EÚ o európskom ochrannom príkaze ich predstavilo na zozname fakultatívnych
dôvodov. Vynára sa polemika, či je možné, aby fakultatívne dôvody mohli byť poňaté vo
vnútroštátnom prevedení európskeho ochranného príkazu ako obligatórne. Z nášho pohľadu možný
je prinajmenšom dvojaký výklad:
- je na úvahe členských štátov, či budú považovať fakultatívne dôvody predstavené Smernicou
2011/99/EÚ o európskom ochrannom príkaze za dôvody, ktoré sa môžu stať na základe úvahy
zákonodarcu vo vnútroštátnej právnej úprave obligatórnymi, alebo
- všetky dôvody v Smernici sú považované za obligatórne a členské štáty ich museli implementovať
presne v zmysle Smernice, a až ak fakultatívny dôvod nastane pri aplikácii európskeho
ochranného príkazu, následne sa justičný orgán rozhodne, či ho uplatní alebo nie.
Obdobná situácia nastala v prípade európskeho zatýkacieho rozkazu. 39 Ak sa prikloníme k
názoru Európskej komisie, ktorá označila zmenu dôvodov pre obligatórne odmietnutie výkonu
európskeho zatýkacieho rozkazu ako nedostatok implementácie Rámcového rozhodnutia
§ 13 písm. a) až i) zákona č. 398/2015 Z. z. o európskom ochrannom príkaze v trestných veciach.
Bližšie pozri: KLIMEK, L.: Implementation of the Grounds for Non-execution the European Arrest
Warrant: Lex Ferenda towards the Act No. 154/2010 Coll. on the European Arrest Warrant. In: The
Lawyer Quarterly, ISSN 1805-840X, Vol. 6 (2016), No. 1, pp. 1-10; taktiež: KLIMEK, L. Implementácia
dôvodov pre odmietnutie výkonu európskeho zatýkacieho rozkazu v Slovenskej republike. In:
JELÍNEK, J. et IVOR, J. (eds.): Trestní právo Evropské unie a jeho vliv na právní řád České republiky
a Slovenské republiky. Sborník z konference. Praha : Leges, 2015, s. 132-141.
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2002/584/SVV o európskom zatykači40, nedovolíme si vysloviť, či zavedenie fakultatívnych dôvodov
ako obligatórnych je správne alebo nie, ale určite nie je v súlade s Rámcovým rozhodnutím. Obdobne
to platí aj v prípade európskeho ochranného príkazu a Smernice 2011/99/EÚ o európskom
ochrannom príkaze.
4

ZÁVER
Vážene kolegyne, ďakujem za pozornosť. Vážení kolegovia, Vám taktiež.
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VÝVOJ NE BIS IDEM V JUDIKTÚRE ESD A ESĽP
Marek Kordík
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá vývojom zásady ne bis in idem vo svetle judikatúry ESD a ESĹP
najmä s prihliadnutím na posledné rozhodnutie ESĽP vo veci A.a B. proti Nórsku.
Abstract: The contribution deals with the recent development of the ne bis in idem principle in the
jurisprudence of the ECJ and ECHR moreover after the decision A. and B. against the Norway.
Kľúčové slova: ne bis in idem, ESD, ESĽP, vývoj, posúdenie charakteru konania, neprávoplatné
rozhodnutie, paralelné konanie
Keywords: ne bis in idem, ECJ, ECHR, development, nature of the proceeding, non-final merit
decision, parallel proceeding.
ÚVOD
V preklade do slovenského jazyka, táto zásada znamená „nie dvakrát v tej istej veci“
a vyjadruje procesnú ideu, že nikto nesmie byť stíhaný viac ako jedenkrát pre ten istý trestný čin alebo
trestné činy. V angloamerickom systéme trestného konania ako i literatúry odtiaľ pochádzajúcej (napr.
Veľká Británia, Malta) sa tento princíp nazýva „double jeopardy“. Takto striktne ponímaná zásada
nahradila pôvodnú zásadu nemo debet bis puniri, ktorá znamená, že nik nesmie byť potrestaný
dvakrát alebo viac za ten istý trestný čin.1
1.

Ne bis in idem a doterajšia judikatúra ESD vo vzťahu k čl. 54 Schengenského dohovoru
Navzdory rozdielnosti národných úprav v tejto otázke je judikatúra Európskeho súdneho dvora
resp. Súdneho dvora Európskej únie jednotná a konštatná keď uviedol, že: príslušným kritériom je
zhodnosť skutkovej podstaty činov, ktorou sa rozumie existencia celku okolností, ktoré sú
navzájom nerozlučiteľne spojené, nezávisle na právnom posúdení týchto činov alebo na
chránenom oprávnenom záujme, pokiaľ ide o trestné činy týkajúce sa omamných látok, nepožaduje
sa, aby boli množstvá predmetnej drogy v dvoch štátoch, ktoré sú príslušnými zmluvnými stranami,
alebo osoby, ktoré sa údajne zúčastnili na spáchaní činov v dvoch štátoch, identické, trestné činy
spočívajúce vo vývoze alebo dovoze tých istých omamných látok, ktoré sú trestne stíhané v rôznych
štátoch, ktoré sú zmluvnými stranami tohto dohovoru, sa v zásade považujú za tie isté činy. Zásada
ne bis in idem sa uplatňuje na rozhodnutie súdneho orgánu členského štátu, ktorý je zmluvnou
stranou, ktorým je obvinený právoplatne oslobodený spod obžaloby pre nedostatok dôkazov. 2
K obdobnému záveru dospel Európsky súdny dvor i v ďalšej veci, keď uviedol, že príslušným
kritériom na účely uplatnenia uvedeného článku je kritérium zhodnosti skutkovej podstaty činov,
ktorou sa rozumie existencia celku činov, ktoré sú navzájom nerozlučiteľne spojené, nezávisle na
právnom posúdení týchto činov alebo na chránenom právnom záujme, rozdielne činy spočívajúce
jednak v držbe peňažných súm pochádzajúcich z obchodovania s omamnými látkami v jednom
zmluvnom štáte a jednak v uvádzaní týchto peňažných súm do obehu prostredníctvom zmenární
nachádzajúcich sa v druhom zmluvnom štáte sa nemajú považovať za „ten istý čin“ len preto, že
príslušný vnútroštátny orgán dospeje k záveru, že uvedené činy sú spojené rovnakým trestným
úmyslom, uvedenému vnútroštátnemu orgánu prináleží posúdiť, či stupeň zhodnosti a spojitosti
medzi všetkými skutkovými okolnosťami umožňuje konštatovať vzhľadom na vyššie uvedené
príslušné kritérium, že ide o „ten istý čin“.3
2.

1

Van der Wilt, H., The EAW and the principle NE BIS IN IDEM IN: Blakxtoon, R.-Van Ballegooij, W.,
Handbook on European arrest Warrant, Isbn: 90-6704-181-5 T.M.C. Asser Press, 2005 str. 99.
2 Porovnaj Európsky súdny dvor ,Van Straaten.
3 Porovnaj Európsky súdny dvor, Kraaijbrink.
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Európsky súdny dvor taktiež uviedol, že článok 54 dohovoru, ktorým sa vykonáva
schengenská dohoda sa má vykladať v tom zmysle, že: príslušným kritériom na účely uplatnenia
uvedeného článku je kritérium zhodnosti skutkovej podstaty činov, ktorou sa rozumie existencia celku
okolností, ktoré sú navzájom nerozlučiteľne spojené, nezávisle na právnom posúdení týchto činov
alebo na chránenom oprávnenom záujme, pokiaľ ide o trestné činy týkajúce sa omamných látok,
nepožaduje sa, aby boli množstvá predmetnej drogy v dvoch štátoch, ktoré sú príslušnými zmluvnými
stranami, alebo osoby, ktoré sa údajne zúčastnili na spáchaní činov v dvoch štátoch, identické, trestné
činy spočívajúce vo vývoze alebo dovoze tých istých omamných látok, ktoré sú trestne stíhané
v rôznych štátoch, ktoré sú zmluvnými stranami tohto dohovoru, sa v zásade považujú za „tie isté
činy“ v zmysle tohto článku 54, pričom konečné posúdenie v tejto súvislosti prináleží príslušným
vnútroštátnym orgánom. Zásada ne bis in idem uvedená v článku 54 tohto Dohovoru sa uplatňuje na
rozhodnutie súdneho orgánu členského štátu, ktorý je zmluvnou stranou, ktorým je obvinený
právoplatne oslobodený spod obžaloby pre nedostatok dôkazov. 4
Európsky súdny dvor taktiež dodal, že, zásada ne bis in idem zakotvená v článku 54 Dohovoru, ktorým
sa vykonáva schengenská dohoda sa uplatňuje na rozhodnutie súdu zmluvného štátu vydané
v trestnom konaní, ktorým je obžalovaný právoplatne oslobodený spod obžaloby z dôvodu premlčania
trestného činu, pre ktorý bolo začaté trestné stíhanie. Uvedená zásada sa neuplatňuje na iné osoby
ako na tie, ktoré už boli právoplatne odsúdené alebo oslobodené spod obžaloby rozhodnutím súdu
zmluvného štátu. Trestný súd zmluvného štátu sa nemôže domnievať, že predmetný tovar je vo
voľnom obehu na jeho území iba z toho dôvodu, že trestný súd iného zmluvného štátu určil, že došlo
k premlčaniu trestného činu porušovania predpisov o obehu tovarov v styku s cudzinou práve
v súvislosti s týmto tovarom. Uvedenie tovaru na trh v inom členskom štáte uskutočnené po dovoze
do členského štátu, ktorý oslobodil obžalovaného spod obžaloby, je konaním, ktoré môže byť
súčasťou „toho istého činu“ v zmysle článku 54 Dohovoru, ktorým sa vykonáva schengenská
dohoda.5
Európsky súdny dvor taktiež uviedol, že vzhľadom na vyššie uvedené je teda na prvú otázku
potrebné odpovedať tak, že článok 54 Dohovoru, ktorým sa vykladá schengenská dohoda sa má
vykladať v tom zmysle, že: príslušným kritériom na účely uplatnenia uvedeného článku je kritérium
zhodnosti skutkovej podstaty činov, ktorou sa rozumie existencia celku činov, ktoré sú navzájom
nerozlučiteľne spojené, nezávisle na právnom posúdení týchto činov alebo na chránenom právnom
záujme, rozdielne činy spočívajúce jednak v držbe peňažných súm pochádzajúcich z obchodovania
s omamnými látkami v jednom zmluvnom štáte a jednak v uvádzaní týchto peňažných súm do obehu
prostredníctvom zmenární nachádzajúcich sa v druhom zmluvnom štáte sa nemajú považovať za „ten
istý čin“ v zmysle článku 54 Dohovoru, ktorým sa vykonáva schengenská dohoda len preto, že
príslušný vnútroštátny orgán dospeje k záveru, že uvedené činy sú spojené rovnakým trestným
úmyslom, uvedenému vnútroštátnemu orgánu prináleží posúdiť, či stupeň zhodnosti a spojitosti
medzi všetkými skutkovými okolnosťami umožňuje konštatovať vzhľadom na vyššie uvedené
príslušné kritérium, že ide o „ten istý čin“ v zmysle článku 54 Dohovoru, ktorým sa vykonáva
schengenská dohoda.6
Európsky súdny dvor ďalej judikoval, že článok 54 Dohovoru, ktorým sa vykonáva
schengenská dohoda sa musí vykladať tak, že: relevantným kritériom pre účely uplatnenia uvedeného
článku je kritérium totožnosti podstatných skutkových okolností chápané ako existencia súboru
skutkových okolností, ktoré sú vzájomne neoddeliteľne spojené, nezávisle na právnej kvalifikácií
týchto skutkových okolností alebo chráneným právnym záujmom; skutkové okolnosti, ktoré spočívajú
v prevzatí pašovaného zahraničného tabaku v zmluvnom štáte, v jeho dovoze do iného zmluvného
štátu a jeho držaní v poslednom uvedenom štáte a ktoré sa vyznačujú skutočnosťou, že bolo od
začiatku úmyslom obvineného, ktorý bol stíhaný v oboch zmluvných štátoch, previezť tabak po jeho
počiatočnom prevzatie cez viac zmluvných štátov na miesto určenia, sú konaniami, ktoré môžu
spadať pod pojem "ten istý čin" v zmysle uvedeného článku 54. Konečné posúdenie v tomto ohľade
je vecou príslušných vnútroštátnych orgánov. V zmysle článku 54 Dohovoru, ktorým sa vykonáva
scehngesnká dohoda je sankcia uložená súdom zmluvného štátu "už vykonaná" alebo "práve
vykonávaná", ak bol obvinený v súlade s právom tohto zmluvného štátu odsúdený na trest odňatia
Európsky súdny dvor vo veci van Straaten
Európsky súdny dvor vo veci Gasparini
6 Európsky súdny dvor vo veci Kraaijbrink
4
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slobody, ktorého výkon bol podmienečne odložený. V zmysle článku 54 Dohovoru o uplatňovaní
Schengenskej dohody nemusí byť trest uložený súdom zmluvného štátu považovaný za "už
vykonaný" alebo "práve vykonávaný", ak bol obvinený krátkodobo policajne zadržaný alebo vzatý do
väzby a ak podľa práva štátu, v ktorom bol vydaný odsudzujúci rozsudok , musí byť toto odňatia
slobody započítané v rámci neskoršieho výkonu trestu odňatia slobody. Skutočnosť, že členský štát,
v ktorom bola osoba podľa vnútroštátneho práva odsúdená konečným rozsudkom, môže vydať
európsky zatykač s cieľom nechať uvedenú osobu zatknúť za účelom výkonu tohto rozsudku podľa
Rámcového rozhodnutia o EZR, nemôže mať vplyv na výklad pojmu "výkon" v zmysle článku 54
Dohovoru o uplatňovaní Schengenskej dohody.7
Článok 54 musí byť interpretovaný tak, že relevantným kritériom pri posudzovaní pojmu „čin“
v článku 54 Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda je totožnosť materiálnych faktov,
ktoré predstavujú sled skutočností, ktoré spolu objektívne a zjavne súvisia. 8
Európsky súd pre ľudské práva ďalej uviedol že i keď v danom prípade uvedené skutky spadali
do administratívnej sféry, boli svojou podstatou trestné. Navyše uložené pokuty páchateľom
v administratívnom konaní boli uložené popri príkaze na dodanie do ústavu na výkon trestu, ak by
páchatelia nezaplatili uvedené pokuty. Vzhľadom na to sa uplatní článok 6 Dohovoru. Vo vzťahu
k právomoci Správneho súdu, v prípade konaní, ktoré majú trestnú povahu v súlade s článkom 6
Dohovoru, musí byť jeho právomoc vnímaná a meraná ako úplná právomoc justičného orgánu. To
taktiež znamená, že takýto orgán je oprávnený posúdiť skutkové a právne okolnosti prípadu.
Vzhľadom na to, že Správny súd túto právomoc nemal, nemohol tak konať a tým došlo k porušeniu
článku 6 ods.1 Dohovoru. 9
Ohľadne slova bis pochopil Európsky súdny dvor predpoklad, že sankcia uložená súdom
jedného zmluvného štátu „je už vykonaná“ alebo „práve sa vykonáva“, tak, že zahŕňa prípad, kedy bol
obžalovaný odsúdený na trest odňatia slobody a výkon trestu bol podmienečne odložený. Toto slovo
sa však nevzťahuje na prípad, kedy bol obžalovaný dočasne vzatý do policajnej a/alebo vyšetrovacej
väzby a takéto pozbavenie osobnej slobody sa podľa štátu pôvodu (ktorý vydal rozsudok) započítava
na neskorší výkon trestu odňatia slobody. 10
Súdny dvor ďalej rozhodol, že zásada ne bis in idem sa uplatňuje aj na rozhodnutie vydané
v trestnom konaní členského štátu, podľa ktorého je obžalovaný oslobodený pre premlčanie trestného
činu a toto rozhodnutie bolo podnetom na trestné stíhanie. Táto zásada sa rovnako vzťahuje aj na
právoplatné oslobodenie pre nedostatok dôkazov. 11
Nakoniec zahŕňa aj rozsudok vydaný v neprítomnosti, ktorý bol vydaný súdom členského štátu
mimo rámca Vykonávacieho dohovoru. Ohľadom autora rozhodnutia, ktoré môže viesť k aplikácii
zásady ne bis in idem, rozhodol Súdny dvor, že táto zásada platí aj pre konania, ktoré nedosiahnu
štádium podania obžaloby, v ktorých prokuratúra členského štátu bez súčinnosti súdu členského štátu
zastaví trestné konanie, potom ako obvinený splní určité podmienky, najmä uhradí určitú,
prokuratúrou stanovenú peňažnú sumu.12
Oproti tomu sa zásada ne bis in idem neuplatní na rozhodnutie súdov členského štátu, ktorými
sa konanie vyhlási za ukončené potom, ako sa prokuratúra rozhodla nepokračovať v trestnom stíhaní
iba z dôvodu, že v inom členskom štáte boli zahájené úkony trestného stíhania voči tomu istému
obvinenému pre ten istý skutok, a bez toho, aby bolo vo veci vykonané prešetrenie.13
Ďalej sa táto zásada nevzťahuje na rozhodnutie, ktorým orgán zmluvného štátu po vecnom
preskúmaní skutkového stavu, ktorý mu bol predložený, zastavil trestné stíhanie v štádiu, v ktorom
nebolo podozrivému ešte vznesené obvinenie pre trestný čin, pokiaľ takéto rozhodnutie o zastavení
podľa národného práva definitívne nevylučuje podanie obžaloby a teda netvorí v tomto štáte žiadnu
prekážku pre nové trestné stíhanie pre ten istý skutok.14 Táto zásada je znakom právneho štátu: Ak
spoločnosť vykoná svoje legitímne právo na potrestanie niekoho, kto poruší jej pravidlá, vyčerpala
Európsky súdny dvor vo veci vo veci Kretzinger
Európsky súdny dvor vo veci van Esbroeck
9 Porovnaj Eurrópsky súd pre ľudské práva vo veci Gradinger z 23.10.1995.
10 Stanovisko Generálnaho advokáta vo veci C-261/09 Gaetano Mantello
11 Stanovisko Generálnaho advokáta vo veci C-261/09 Gaetano Mantello
12 Stanovisko Generálnaho advokáta vo veci C-261/09 Gaetano Mantello
13 Stanovisko Generálnaho advokáta vo veci C-261/09 Gaetano Mantello
14 Stanovisko Generálnaho advokáta vo veci C-261/09 Gaetano Mantello
7
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svoje právo na stíhanie a nie je teda ďalej oprávnená túto osobu, ktorá už za tento skutok bola
odsúdená, potrestať. Táto zásada je teda neoddeliteľne spojená so zásadou právoplatnosti
a primeranosti trestov, na základe ktorých musí byť trest primeraný závažnosti stíhaného skutku. Na
úrovni jednotlivca má zásada ne bis in idem odsúdenému garantovať, že po odpykaní svojho trestu
„odčinil svoju vinu voči spoločnosti“ a môže znova zaujať svoje miesto v spoločnosti bez toho, aby sa
musel obávať nového stíhania. Táto zásada tak zodpovedá dvojakej potrebe spravodlivosti a právnej
istoty. Moderný vývoj trestného práva, spoločný všetkým členským štátom vidí základnú funkciu trestu
v znovuzačlenení. Trest tak neslúži výlučne represii a odstrašeniu, ale má za účel aj podporu
znovuzačlenenia odsúdeného. Toto nevyhnutne predpokladá, že vina sa považuje ako definitívne
odčinená a právoplatne odsúdený sa zo zákona nemusí už ničoho obávať.15
Tento pojem má rovnaký význam ako pojem „ten istý skutok“ v čl. 54 Dohovoru, ktorým sa
vykonáva schengenská dohoda. 16
Okolnosť, že vyšetrovatelia disponovali v okamihu, ku ktorému bola určitá osoba stíhaná
a odsúdená iba za samostatný skutok držby omamných látok, dôkazmi o jej dlhomesačnom členstve
v kriminálnej skupine, s cieľom obchodovania s omamnými látkami, pričom s týmito dôkazmi
neoboznámili príslušný súd z taktických vyšetrovacích dôvodov, neospravedlňuje (nezakladá dôvod)
posudzovať členstvo v kriminálnej skupine a samostatný skutok držby omamných prostriedkov ako
„to isté konanie“ v zmysle čl. 3 bod 2 Rámcového rozhodnutia o EZR.17
Z uvedeného jednoznačne vyplýva, že pojem resp. zásada ne bis in idem je samostatným
pojmom unijneho práva, ktorý musí byť vykladaný bez ohľadu na právne posúdenie resp. názor štátu
pôvodu, alebo vykonávajúceho štátu.18
Pojem ne bis in idem na národnej úrovni a na európskej úrovni, rozhodnutie Spasič
Oberlandesgericht Nürnberg položil Súdnemu dvoru nasledujúce prejudiciálne otázky:
1.Je článok 54 Dohovoru, ktorým sa Vykonáva schengenská Dohoda zlučiteľný s článkom 50 Charty.
Je Článok 54 Dohovoru, Ktorým sa vykonáva schengenská dohoda zlučiteľný s článkom 50 Charty
základných práv a slobôd v rozsahu, v akom zákaz dvojitého stíhania podmieňuje tým, že v prípade
odsúdenia bol trest už odpykaný alebo sa práve odpykáva, alebo podľa práva štátu, v ktorom bol
rozsudok vynesený, už nemôže byť vykonaný?
2. Je uvedená podmienka článku 54 Dohovoru, ktorým sa vykoná va schengenská dohoda splnená
aj vtedy, ak bola vykonaná len časť trestu (tu: peňažný trest) pozostáva júceho z dvoch samostatných
častí (tu: peňažný trest a trest odňatia slobody) a uloženého v štáte, v ktorom bol rozsudok vynesený?
V zmysle článku 50 Charty nikoho nemožno stíhať alebo potrestať v trestnom konaní za trestný čin,
za ktorý už bol v rámci Únie oslobodený alebo odsúdený konečným rozsudkom v súlade so zákonom.“
spresňujú, že pravidlo ne bis in idem sa uplatňuje nielen v rámci jurisdikcie jedného štátu, ale aj medzi
jurisdikciami niekoľkých členských štátov, čo zodpovedá acquis práva Únie. Tieto vysvetlivky k
rovnakému článku 50 okrem toho výslovne odkazujú na články 54 až 58 Dohovoru, ktorým sa
vykonáva schengsnská dohoda, pričom spresňujú, že na veľmi obmedzené výnimky, v ktorých
uvedené články povoľujú členským štátom odchýliť sa od zásady ne bis in idem, sa vzťahuje
horizontálna doložka článku 52 ods. 1,ktorá sa týka obmedzení (požiadavka/zásada primeranosti a
požiadavka/zásada účelnosti. V zmysle článku 54 Dohovoru ktorým sa vykonáva schengenská
dohoda osoba právoplatne odsúdená jednou zo zmluvných strán nesmie byť pre ten istý čin stíhaná
inou zmluvnou stranou, a to za predpokladu, že v prípade odsúdenia bol trest už odpykaný alebo sa
práve odpykáva alebo podľa práva štátu, v ktorom bol rozsudok vynesený ,už nemôže byť vykonaný.“
Hlavným významom rozhodnutia Spasič je, že ilustruje ostatný posun v nazeraní na zásadu ne bis in
idem v oblasti trestného práva v tom zmysle že táto zásada nie je vnímaná izolovane, ale je zasadená
do širšieho kontextu, najmä v komparácii s európskym právom a právom hospodárskej súťaže.
Interpretácia tejto zásady, tak ako ju vyložil ECJ svedčí proti záveru, že existuje jediný a jednotný
pojem ne bis in idem vo všetkých oblastiach práva Únie. Súčasne ECJ naznačuje, že vždy je potrebné
prijímať eurokonfromný výklad noriem trestného práva a to aj za cenu, ak argumentácia pre takýto
výklad leží mimo sféru trestného práva. Ďalším významom Rozhodnutia vo veci Spasič je skutočnosť,
Stanovisko Generálnaho advokáta vo veci C-261/09 Gaetano Mantello
Stanovisko Generálnaho advokáta vo veci C-261/09 Gaetano Mantello
17 Stanovisko Generálnaho advokáta vo veci C-261/09 Gaetano Mantello
18 Stanovisko Generálnaho advokáta vo veci C-261/09 Gaetano Mantello
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že jednak generálny advokát ale taktiež ECJ dôsledne argumentujú, že zásada ne bis in idem v
európskom kontexte nie je len procesnou zárukou obvineného resp. odsúdeného, ale taktiež slúži na
ochranu a rešpektovanie postupu justičných orgánov v trestných veciach, tak aby sa predišlo
beztrestnosti páchateľa. Súčasne ECJ Svoje stanovisko v prípade Spasič Oprel o to, že uplatňovanie
Schengenského acquis, Súčasne ECJ Svoje stanovisko v prípade Spasič. Oprel o to, že uplatňovanie
Schengenského Acquis, má posilniť európsku integráciu a predovšetkým umožniť Únii, aby sa
rýchlejšie stala priestorom slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ktorý má za cieľ zachovať a rozvíjať.
Pričom súd zdôraznil, že tento ambiciózny cieľ ešte v súčasnosti naráža na problém konfliktu
právomocí v trestných veciach, v tomto prípade miestom, kde došlo k spáchaniu trestného činu (locus
delicti), a štátom, ktorého štátnym príslušníkom je obeť trestného činu. V súčasnosti nie sú stanovené
žiadne pravidlá s platnosťou pre celú EÚ týkajúce sa rozdelenia výkonu právomoci v trestných
veciach. Tento problém rieši uplatňovanie zásady ne bis in idem len obmedzeným spôsobom. Zásada
ne bis in idem uvedená v článku 54 Dohovoru, ktorým sa vykonáva schengenská dohoda má nielen
v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti zabrániť beztrestnosti osôb odsúdených v Únii
právoplatným trestným rozsudkom, ale má aj bez harmonizácie alebo aproximácie trestnoprávnych
úprav členských štátov zabezpečiť právnu istotu prostredníctvom rešpektovania rozhodnutí verejných
orgánov, ktoré nadobudli právoplatnosť
Vývoj ne bis in idem a A.a B. proti Nórsku
Slová "právoplatne oslobodený alebo odsúdený" v článku 4 Protokolu č.7 boli formulované z dôvodu
aby zabránili opätovnému trestnému stíhaniu, ak bolo vo veci vydané právoplatné rozhodnutie, ktoré
nemožno zmeniť žiadnym riadnym opravným prostriedkom. Táto požiadavka nie je naplnená
Rozsah, v akom správne konania nesú znaky trestných konaní je rozhodujúcim faktorom, pre
posúdenie či je naplnená požiadavka ne bis in idem alebo nie. Kombinované a súbežné konania budú
s väčšou pravdepodobnosťou spĺňať kritériá komplementarity a súdržnosti, pokiaľ sankcie, ktoré budú
uložené v tomto konaní nebudú formálne posudzované ako "trestné“, ale sú špecifické pre dotknuté
protiprávne konanie, čím sa líšia od „trestných činov v pravom slova zmysle“. Dôležitým faktorom pre
posúdenie, či paralelné konania porušujú zásadu ne bis in idem, je miera stigmatizácie za protiprávne
konanie zo strany spoločnosti. Ak takéto paralelné administratívne konania nepredstavujú stigmu pre
obvinenú osobu, tak takéto konanie nebude zrejme napĺňať požiadavku ne bis in idem. Naopak, ak
má správne konanie do značnej miery podobné vlastnosti a účinky ako bežné trestné konanie, zvyšuje
sa riziko, že účel sankcionovanie v rôznych konaniach budú duplikovaný ( pojem BIS), skôr než sa
bude navzájom dopĺňať.
Okrem toho, ako už bolo naznačené vyššie, vzájomná spojitosť a prepojenie týchto konaní musí byť
objektívne zachované a taktiež časovo zachované. Súčasťou objektívnej súvislosti je i skutočnosť, že
páchateľ môže očakávať, že bude postihnutý paralelne v oboch konaniach a tieto konania sú ľahko
predvídateľné. To však neznamená, že tieto konania musia vždy prebiehať paralelne od začiatku do
konca. Je vecou daného štátu, ako vo svojom právnom poriadku zakotví túto spojitosť v záujme
efektívnosti a výkonu spravodlivosti. Je však potrebné zdôrazniť, že čím dlhšie časové obdobie medzi
jednotlivými konaniami existuje, tým je ťažšie preukázať ich vzájomne dopĺňanie sa a vyvrátiť tak, že
nie je porušená zásada ne bis in idem a princíp právnej istoty.19
V tomto prípade bolo účelom administratívnych sankcii- daňovej prirážky kompenzovať značné
množstvo práce a náklady daňových orgánov pri vykonávaní kontrol a auditov s cieľom odhaliť
a opraviť tieto chybné daňové výkazy a zabezpečiť základy národného daňového systému
a fungovania štátu a tým aj fungovanie spoločnosť. Odsúdenia v trestnom stíhaní slúžilo nielen ako
odstrašujúci prostriedok, ale tiež mal represívny účel.20
Nie je úlohou súdu spochybňovať, prečo nórsky zákonodarca zvolil pre reguláciu spoločensky
nežiaduceho správania neplatenia daní integrované duálne (administratívne / trestné) konanie alebo
dôvody, prečo príslušné nórske orgány rozhodli v trestnom konaní skôr ako v bežnom správnom
konaní. Po druhé, paralelné konanie, s možnosťou kumulovať tresty, bolo predvídateľné pre
žiadateľov, ktorí museli vedieť od samého začiatku, že trestné stíhanie, ako aj uloženie daňového
Rozsudok A.a B. proti Norsku, para 137. Dostupné: https://lovdata.no/static/EMDN/emd-2011024130.pdf, dňa: 13.3.2018
20 Rozsudok A.a B. proti Norsku, para 144. Dostupné: https://lovdata.no/static/EMDN/emd-2011024130.pdf, dňa: 13.3.2018
19
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penále bolo možné alebo dokonca pravdepodobné. Po tretie, je zrejmé, že trestné konanie a správne
konanie bola vedená súbežne a boli prepojené. Zistenie skutkového stavu v jednej veci bol použité
v druhom konaní, a pokiaľ ide o primeranosť celkového trestu, tento zohľadnil i uložené daňové
penále.21
V dôsledku toho, vzhľadom na vyššie uvedené úvahy, súd je presvedčený, že aj keď boli uložené
rôzne sankcie, dvoma rôznymi orgány v rôznych konaniach, tak tieto bol napriek tomu dostatočne
úzko prepojené, a to ako vo svojej podstate tak aj v čase, aby mohli byť považované za časť jednotnú
integrovanú súčasť systému sankcií za neposkytnutie informácií o určitom výnose a následnom
skrátení dane22
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ZÁSADA NE BIS IN IDEM VO SVETLE JUDIKATURY
EURÓPSKEHO SÚDU PRE ĽUDSKÉ PRÁVA
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Abstrakt: Tento príspevok analyzuje aspekty zásady ne bis in idem z hľadiska výkladu podľa
judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva a jej aplikáciu v Slovenskom právnom priestore.
Kľúčové slová: zásada ne bis in idem, trestné stíhanie, sankcia
Abstract: This paper analyzes aspects of the ne bis in idem principle from the perspective relating
the interpretation according to the jurisprudence of the European Court of Human Rights and its
application in the Slovak law order.
Key words: principle ne bis in idem, criminal prosecution, sanction

1

ÚVOD

Premisou právnej diskusie o interpretácii a aplikácii zásady ne bis in idem je nepochybne
článok 4 ods. 1 Protokolu č. 7 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len
„Dohovor“). Podľa tohto článku „Nikoho nemožno stíhať alebo potrestať v trestnom konaní
podliehajúcom právomoci toho istého štátu za trestný čin, za ktorý už bol oslobodený alebo odsúdený
právoplatným rozsudkom v súlade so zákonom a trestným poriadkom tohto štátu.“. Interpretáciu,
a teda aj následnú aplikáciu tejto zásady, ktorá sa v podstatných črtách objavuje vo všetkých
právnych poriadkoch európskych štátov, ktoré sú Vysokými zmluvnými stranami Dohovoru, výrazne
ovplyvňuje rozhodovacia činnosť Európskeho súdu pre ľudské práva.
2
Predpokladom akejkoveľvek diskusie, resp. aplikácie zásady ne bis in idem1 je to, aby išlo o
- rovnaký skutok, t. j. aby bola daná totožnosť skutku a
- aby išlo aj o totožnú osobu, ktorá sa skutku dopustila (totožnosť subjektu).2
V ustálenej judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej len „ESĽP“) možno nájsť tri
kritériá, všeobecne známe ako "Engelovské kritériá" (pozri rozsudok vo veci Engel a ost. v. Holandsko
z 8. júna 1976), ktoré je potrebné vziať do úvahy pri posudzovaní toho, či existovalo či neexistovalo
"trestné obvinenie" za totožný skutok. V tomto prípade, ktorý sa týkal disciplinárneho potrestania
holandských vojakov, ESĽP uplatnil tzv. autonómny koncept pojmu „trestné obvinenie“ a formuloval,
čo sa dnes v právnickom žargóne nazýva engelovské kritériá. 3 Prvým kritériom je právna klasifikácia
porušenie zákona podľa vnútroštátneho práva, druhým kritériom je podstata (povaha) tohto porušenia
a tretím kritériom je prísnosť sankcie, ktorý porušovateľovi práva hrozí. Druhé a tretie kritérium sú
alternatívne a nemusia byť kumulatívne.
Engelovské kritériá sú teda nasledovné:

Pozri k tomu aj SVÁK, J., Ochrana ľudských práv, Poradca podnikateľa 2006, ISBN 80-88931-51-7.
Pozri k tomu aj Šamko, P.: Daňové trestné činy a zásada ne bis in idem.
http://www.pravnelisty.sk/clanky/a222-danove-trestne-ciny-a-zasada-ne-bis-in-idem
3 Ľalík, T.: Právo na spravodlivý súdny proces a zásada ne bis in idem podľa Dohovoru a správne
trestanie. http://www.epi.sk/clanok-z-titulky/pravo-na-spravodlivy-sudny-proces-a-zasada-ne-bis-inidem-podla-dohovoru-a-spravne-trestanie-aktualita.htm
1
2
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1.

2.

3.

,,Prvým kritériom je právna kvalifikácia deliktu podľa vnútroštátneho práva – ak sa
v zmysle vnútroštátneho práva jedná o trestný čin , je tento čin posudzovaný ako trestný
čin aj podľa Dohovoru. V prípade, že delikt podľa vnútroštátneho práva nie je trestným
činom, uplatnia sa ďalšie dve kritériá:
Povaha deliktu – v zmysle tohto kritéria sa skúma, či norma podľa ktorej je osoba
postihovaná je adresovaná všetkým osobám – trestná povaha, prípadne len niektorej
špecifickej skupine osôb – v prípade, že je norma adresovaná len špecifickej skupine,
možno trestnú povahu odvodiť z posledného kritéria:
Druh a stupeň závažnosti sankcie – v rámci uvedeného sa skúma, či sankcia, ktorá je
uložená za spáchaný delikt má trestnú povahu, teda preventívno-represívny účel, alebo
či je jej účel reparačnej povahy.“4

O aplikácii zásady ne bis in idem aj na priestupky sa vyjadril aj Najvyšší súd Slovenskej
Republiky, kedy uviedol, že ,,zásadu ne bis in idem, teda právo nebyť súdený alebo potrestaný
dvakrát, možno v zmysel čl. 4 Protokolu č. 7 k Dohovoru vzťahovať jednak na činy patriace podľa
slovenského práva medzi trestné činy, ako aj na činy patriace medzi priestupky, a to vo všetkých
kombináciách, ktoré medzi nimi prichádzajú do úvahy – 1. Trestný čin – trestný čin, 2. Trestný čin –
priestupok, 3. Priestupok – priestupok, 4. Priestupok – Trestný čin. Uvedené sa týka aj vzájomného
vzťahu daňového správneho deliktu a daňového trestného činu, za predpokladu zachovania
totožnosti skutku.“5
V rozsudku Veľkej komory ESĽP v prípade Zolotukhin v. Rusko6 vykonal ESĽP rozsiahlu
revíziu zásady konceptu "idem" v článku 4 Protokolu č. 7, čo viedlo k tomu, že sa ESĽP odchýlil od
predchádzajúcej prevládajúcej interpretácie. V nadväznosti na prípad Zolotukhin je zrejmé, že sa
hodnotenie, či sa obe konania týkajú rovnakého činu, musí vykonávať na základe samotného skutku
(pozri najmä body 82 a 84 rozsudku). Obe konania sa týkajú rovnakých činu, ak sa obe vzťahujú "k
totožným skutočnostiam alebo skutočnostiam, ktoré sú v podstate identické (bod 82). Hodnotenie by
sa tak malo zamerať na skutočnosti, ktoré tvoria súbor konkrétnych skutkových okolností týkajúcich
sa toho istého obvineného a ktoré sú neoddeliteľne spojené v čase a priestore..."
Tento koncept "idem" v zmysle článku 4 Protokolu č. 7 nepochybne vyvoláva otázky, aké
veľké rozdiely v skutkových okolnostiach sú potrebné, aby už nešlo o totožnosť skutku. Tieto otázky
je však potrebné riešiť v praxi vo chvíli, kedy vzniknú. Je potrebné poznamenať, že diskusia v prípade
rozsudku vo veci Zolotukhin naznačuje, že ESĽP je menej naklonený tomu, aby považoval sled
udalostí ako jeden celok.
ESĽP sa od prístupu vo veci Zolotukhin odchýlil v niekoľkých novších rozsudkoch, najmä
potom v rozhodnutí proti Fínsku vynesených 20. mája 2014 (vláda odkázala najmä na prípady
Nykänen proti Fínsku, č. 11828/11, bod 48 a Glantz proti Fínsku, č. 37394 / 11, bod 57), v ktorých sa
bod 83 rozsudku vo veci Zolotukhin považuje za obyčajné východisko, a kde sa uvádza, že článok 4
Protokolu č. 7 "jednoznačne zakazuje po sebe idúce konania v prípade, že sa výsledok prvého
konania stal konečným v okamihu, keď sa začalo druhé konanie (pozri napríklad Sergej Zolotukhin
proti Rusku).
Ďalšie zásadné rozhodnutie ESĽP týkajúce sa zásady ne bis in idem bolo rozhodnutie A. B.
proti Nórsku (č. sťažnosti 24130/11 a 29758/11) zo dňa 15.11.2016.
ESĽP v tomto rozhodnutí zastal názor, že existencia samostatných a po sebe idúcich konaní,
pri ktorých bola sťažovateľovi uložené rovnaké alebo rôzne sankcie trestnej povahy, je rozhodujúcim
a kľúčovým faktorom pre koncept "opakovanie" ( "bis"). Zásada ne bis in idem zostane nedotknutá v
Rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva (Veľká komora) vo veci Engel a i. v. Holandsko z 8.06.
1976
5 Uznesenie Najvyššieho súdu SR zo dňa 10.05.2011, sp. zn. 4 Tdo 3/2011
6 Rozsudok ESĽP zo dňa 10.02.2009, vec Zolotukhin v. Russia, č. 14939/03
4
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situácii, keď rôzne orgány uložia rôzne sankcie "trestného" charakteru, ktoré však od seba možno
jasne odlíšiť (teda trestné a správne sankcie), a ktoré zohľadnia všetky sankcie vo svojej celistvosti
pri vymeriavaní trestu.
ESĽP dospel k názoru, že tento prístup je vhodnejší vzhľadom na konzistenciu výkladu
Dohovoru ako celku a s ohľadom uplatniteľnosti zásady, ktorý sa má riadiť rovnakými presnejšími
kritériami ako v prípadu Engel proti Nórsku. To znamená, že akonáhle sa dospeje k záveru o
uplatniteľnosti zásady ne bis in idem, existuje zrejmá potreba vyváženého prístupu, čo sa týka
spôsobu, akým sa táto zásada uplatňuje v rámci konaní kombinujúcich administratívne a trestné
sankcie.
Citujúc z tohto rozhodnutia: "V prípade, že trestné konanie pre trestný čin skrátenia dane je
začaté skôr, než správca dane vykoná daňovú kontrolu, by povinnosť zastaviť druhé konanie,
akonáhle výsledok prvého nadobudne právoplatnosť, povzbudila daňovníkov nechať trestné konanie
dospieť k rýchlemu záveru, bez toho, aby museli popierať obvinenia. V takom prípade by došlo k
uzavretiu trestného konania pred daňovou kontrolou, čím by sa daňovník vyhol správnej sankcii, ktoré
obvykle predstavujú oveľa vyššie sumy, ako napríklad peňažný trest v trestnom konaní. V takejto
situácii by daňovník, ktorý je predmetom prešetrovania, bol v pozícii, kedy by si mohol zvoliť konanie,
ktoré by mu ponúklo najpriaznivejšie výsledok. To by určite znížilo odradzujúcu silu opatrení
prijímaných zo strany štátu v snahe trestať najviac závažné konania v tejto oblasti. Pre daňovníkov,
ktorí spáchali najzávažnejšie formy daňového podvodu alebo skrátenia dane a boli za tento čin
stíhaní, by bolo paradoxné, ak by im boli uložené menej prísne sankcie. Z toho možno usúdiť, že aj
správne konanie má nevyhnutný význam pri vyšetrovaní najzávažnejších prípadov daňových
podvodov a bolo by neprimerané domnievať sa, že obe formy sankcií netvorí jeden súdržný celok v
reakcii na tento typ trestného činu iba preto, že v danej veci svoju úlohu zohrala dve oddelené konania
a dva štátne orgány. V skutočnosti sú obe typy konania úzko prepojené a malo by byť preto možné
ich použiť."
Obdobne ESĽP vyjadril podobný názor aj v prípade Kapetanios a iní proti Grécku (č.
3453/12, 42941/12 a 9028/13, bod 72, z 30. apríla 2015), v ktorom ESĽP rozhodol, že zásada ne bis
in idem zostáva v princípe neporušená, ak sú v kontexte jedného súdneho konania uložené obe
sankcie, a síce trest odňatia slobody a finančná pokuta. Bez ohľadu na tento prípad je zrejmé, že
ESĽP prikladal značný význam skutočnosti, že uloženie trestných a správnych sankcií je predmetom
celkového posúdenia.
Zásadné rozhodnutie na pôde Európskej unie týkajúce sa zásady ne bis in idem bolo
rozhodnutie súdneho dvora Európskej unie vo veci Akerberg Fransson zo dňa 26.2.2013.
Súdneho dvor sa v tomto prípade zaoberal otázkou, či zásada ne bis in idem podľa článku 50 Charty
základných práv Európskej unie (ďalej ľan "Charta") treba vykladať tak, že tento článok bráni tomu,
aby bolo proti obvinenému vedie trestné stíhanie pre daňový únik, vzhľadom k tomu, že mu už bola
za to isté konanie spočívajúce v poskytnutí nesprávnych údajov (skrátenie dane, daňový podvod)
uložená daňová sankcia.
Pokiaľ ide o uplatnenie zásady ne bis in idem uvedenej v článku 50 Charty na také trestné
stíhanie pre daňový únik, ktoré je predmetom sporu vo veci samej, táto zásada vyžaduje, aby
opatrenia, ktoré už boli prijaté voči obvinenému prostredníctvom konečného rozhodnutia, mali trestnú
povahu.
Citujúc uvedené rozhodnutie: „V tejto súvislosti je potrebné najskôr uviesť, že článok 50
Charty nebráni tomu, aby členský štát uložil za to isté konanie spočívajúce v nesplnení povinnosti
podať priznanie k DPH kombináciu daňovej a trestné sankcie. Za účelom zaručenia výberu príjmov
DPH v plnej výške, a tým ochrany finančných záujmov Európskej únie, majú totiž členské štáty voľnosť
pri výbere použiteľných sankcií (pozri v tomto zmysle rozsudky z 21. septembra 1989, Komisia v.
Grécko, 68/88, Zb , s. 2965, bod 24; zo 7. decembra 2000, de Andrade, C-213/99, Zb, s. I-11083, bod
19, a zo 16. októbra 2003, Hannl-Hofstetter, C-91 / 02, Zb, s. I-12077, bod 17). Tie môžu mať tak
formu administratívnych sankcií, trestných sankcií alebo kombinácia oboch. Článok 50 Charty bráni
tomu, aby proti tej istej osobe bolo vedené trestné stíhanie pre ten istý čin len vtedy, keď má daňová
sankcia
trestnú
povahu
v
zmysle
uvedeného
ustanovenia
a
je
konečná.
Zásada ne bis in idem uvedená v článku 50 Charty nebráni tomu, aby členský štát uložil za to
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isté konanie spočívajúce v nesplnení povinnosti podať priznanie k DPH postupne daňovú a
trestnú sankciu, ak prvé sankcia nemá trestné povahu, čo prináleží overiť vnútroštátnemu
súdu."7
V tejto súvislosti je na mieste uviesť, že ESĽP pri rozhodovaní vo veci A. B. proti Nórsku
zohľadnil aj stanovisko generálneho advokáta pred Súdnym dvorom Európskej únie vo veci Fransson,
najmä že ukladanie sankcií za rovnaký čin podľa správneho aj trestného práva je rozšírenou praxou
v členských štátoch EÚ, najmä v oblastiach ako dane, ochrana životného prostredia a verejná
bezpečnosť. Generálny advokát tiež poukázal na skutočnosť, že spôsob, akým sa tresty kumulujú sa
v rámci rôznych právnych systémov značne líšia, a upozornil na špecifické prvky pre každý členský
štát. Vo väčšine prípadov boli tieto zvláštne prvky prijaté s cieľom zmierniť účinky v situáciách, kedy
môžu verejné orgány ukladať dva rôzne postihy.
Podľa ESĽP (vo veci A. B. proti Nórsku) by štáty mali byť schopné si legitímne vybrať právne
reakcie na spoločensky závadné správanie (napríklad nedodržiavanie pravidiel cestnej premávky či
neplatenie / krátenia daní) pomocou rôznych konaní, ktoré tvoria súvislý celok, s cieľom uchopiť rôzne
aspekty daného spoločenského problému za predpokladu, že právne „reakcie“ štátu (sankcie)
nepredstavujú pre dotknutého jednotlivca nadmernú záťaž. Predmetom článku 4 Protokolu č. 7 je
zamedzenie nespravodlivosti, ktorú by utrpela osoba stíhaná alebo trestaná dvakrát za rovnaký
skutok. Tento článok však nestavia mimo zákon právne systémy, ktoré využívajú "integrovaný" prístup
k danému protiprávnemu konaniu, a najmä prístup, ktorého súčasťou sú súbežné fázy právnej reakcie
štátu zo strany rôznych štátnych orgánov a s rôznym účelom, t.j. súbežné konania (daňové a trestné).
Na základe vyššie uvedeného preskúmania judikatúry ESĽP je podľa rozhodnutia vo veci A.
B. proti Nórsku zrejmé, že vzhľadom na záležitosti, ktoré sú predmetom represií zo strany trestného
aj správneho práva, možno dosiahnuť súlad s článkom 4 Protokolu č. 7 tak, že vo vhodnej chvíli bude
vedené "jednotné" konanie, ktoré umožní spojenie súbežných vetiev, aby v rámci reakcie na daný
protiprávny čin mohol štát zohľadniť odlišné spoločenské potreby v rámci jedného postupu. Avšak
článok 4 Protokolu č. 7 nevylučuje vedenie dvojitého konania, a to ani súčasne, pokiaľ sú splnené
určité podmienky. Najmä aby nedošlo k zdvojeniu konania alebo trestu (bis), čo zakazuje článok 4
Protokolu č. 7, teda nutné, aby v takom prípade bolo zrejmé, že dvojité konanie vykazuje "dostatočne
tesnú spojitosť v podstate a čase". Inými slovami, je potrebné preukázať, že k ich zlúčeniu došlo
ucelene tak, aby obe konania tvorili súvislý celok. To znamená, že sledovaný účel aj použité
prostriedky sa musia v zásade vzájomne dopĺňať a byť spojené v čase, ale tiež, že možné sankcie
musia byť vo vzťahu k dotknutým osobám primerané a predvídateľné.
Medzi významné faktory pre stanovenie, či existuje dostatočne úzka spojitosť v podstate
patrí:
- či obe samostatná konania sledujú spoločný cieľ, a teda či sa týkajú, nie iba in abstracto, ale zároveň
in concreto, rôznych aspektov daného protiprávneho konania;
V tejto súvislosti porovnaj aj rozsudok Súdneho dvora Európskej únie ozsudok vo veci C-129/14
PPU Zoran Spasic:
Súdny dvor rozhodol o prejudiciálnych otázkach nasledovne:
1/ Článok 54 Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 uzatvorená
medzi vládami štátov Hospodárskej únie Beneluxu, Spolkovej republiky Nemecko a Francúzskej
republiky o postupnom zrušení kontrol na ich spoločných hraniciach (Ú. v. ES 2000, L 239, s. 19),
ktorá bola podpísaná v Schengene 19. júna 1990 a vstúpila do platnosti 26. marca 1995, ktorý
podmieňuje uplatnenie zásady ne bis in idem tým, že v prípade odsúdenia sankcia „už bola vykonaná“
alebo je „práve vykonávaná“, je zlučiteľný s článkom 50 Charty základných práv Európskej únie, ktorý
tuto zásadu zaručuje.
2/ Článok 54 tohto Dohovoru musí byť vykladaný v tom zmysle, že samotné zaplatenie peňažného
trestu uloženého osobe, ktorá bola rovnakým rozhodnutím súdu iného členského štátu odsúdená k
dosiaľ nevykonanému trestu odňatia slobody, neumožňuje mať za to, že sankcia už bola vykonaná
alebo je práve vykonávaná v zmysle tohto ustanovenia.
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=152981&pageIndex=0&doclang=C
S&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=161362
7
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- či je zdvojenie daných konaní predvídateľným dôsledkom protiprávneho konania, a to ako v práve,
tak aj v praxi (idem);
- či sú príslušné konania vedené takým spôsobom, ktorým sa v maximálnej možnej miere zabráni
duplicite pri zhromažďovaní aj hodnotení dôkazov, najmä skrz zodpovedajúcu interakciu medzi
jednotlivými príslušnými orgánmi, vďaka ktorej sa preukázané skutkové okolnosti využijú aj v druhom
konaní;
- a predovšetkým, či je sankcia uložená v konaní, ktoré bolo skončené ako prvé zohľadnená v konaní,
ktoré je skončené ako posledný s cieľom zamedziť, aby bol príslušný subjekt nakoniec vystavený
nadmernej záťaži, pričom pravdepodobnosť tohto posledného spomínaného rizika je najnižšia, ak
existuje kompenzačný mechanizmus, ktorým sa zaistí primeranosť a proporcionalita celkovej
závažnosti uložených sankcií.
Aj keď existuje dostatočne silná spojitosť v podstate, je potrebné zároveň naplniť aj
požiadavku spojitosti v čase. To však neznamená, že obe konania musia byť od začiatku do konca
vedená súčasne. Štáty by mali mať možnosť rozhodnúť sa pre vedenie konania postupne v prípadoch,
keď je takýto postup motivovaný záujmami účinnosti a riadneho výkonu spravodlivosti, sledujúci rôzne
spoločenské ciele a nespôsobí subjektu žiadnu neprimeranú ujmu. Avšak, ako bolo uvedené vyššie,
spojitosť v čase nesmie nikdy chýbať. Z tohto dôvodu musí byť časová spojitosť dostatočne tesná,
aby subjektu poskytla ochranu pred neistotou, vyhýbavosťou a prieťahy v konaní, a to aj v prípade,
že príslušný vnútroštátny systém predpisuje "integrovaný" systém oddeľujúce administratívne a
trestné komponenty. Čím je spojitosť v čase slabšia, tým silnejšie bremeno sa kladie na štát, aby
objasnil a zdôvodnil prieťahy vo vedení konaní, za ktoré môže niesť nakoniec štát zodpovednosť.
Hoci bolo rozhodnutie ESĽP A.B. proti Nórsku prijaté Veľkou komorou, jeden zo sudcov
vyjadril disentné stanovisko, ktoré možno citujúc jeho zhrnutie, vyjadriť nasledovne:
„Po prevrátení logického základu princípe ne bis in idem hore nohami, otvára súčasný
rozsudok dvere nebývalej, leviatanskej represívnej politike založenej na paralelných konaniach
vedených štátom, ktoré sú strategicky prepojené za účelom dosiahnutia maximálneho možného
represívneho účinku. Táto politika sa môže zvrhnúť na nekonečný pomstychtivý príbeh o dvoch čí
viacerých súbežných alebo po sebe idúcich konaniach, ktoré sú vedené proti obvinenému na základe
rovnakých skutočností, s vyhliadkou toho, že obvinený bude dokonca odvetným spôsobom pokarhaný
za to, že uplatnia svoje zákonné procesné práva a obzvlášť právo na odvolanie. Kombináciu trestných
sankcií a administratívnych sankcií s trestnou povahou ESĽP výslovne odmietol prijať v prípade
Grande Stevens a ďalší proti Taliansku zo 4 marca 2014, rovnako tak ako ju odmietol vydať
Luxemburský súd v kauze Hans Åkeberg Fransson.“
V súvislosti dvojitého vedenia trestného a administratívneho konania nemožno opomenúť
uviesť aj zásadu ultima ratio. V kontinentálnom práve je všeobecne uznávané, že trestné právo je
prostriedkom ultima ratio – krajným prostriedkom. Trestné právo je v demokratických štátoch
ponímané ako najkrajnejší prostriedok riešenia (ultima ratio), ktorým je uskutočňovaná právna
regulácia spoločnosti. Použitie prostriedkov trestného práva (tak hmotného, ako aj procesného)
predstavuje najzávažnejších zásah do práv jednotlivca, a preto musia byť používané zdržanlivo a to
len v prípadoch, v ktorých prostriedky iných právnych odvetví (napr. občianskeho práva, obchodného
práva, atď.) zlyhali. Trestné právo by malo riešiť nároky z právnych vzťahov len vtedy, ak všetko
ostatné zlyhá. Trestné právo je ultima ratio, a nie je možné používať ho všade tam, kde sa majú použiť
iné prostriedky, ako sú prostriedky občianskeho práva, obchodného práva, pracovného právo alebo
práva iného netrestnoprávneho charakteru. Trestné právo a trestné konanie, a teda aj trestné
oznámenie, má byť uplatňované ako posledný prostriedok k postihu najzávažnejších prípadov
porušenia práva a tam, kde prostriedky iných právnych odvetví už nie sú možné alebo účinné (tzv.
ultima ratio).8
K tejto téme pozri napríklad aj: Čentík, T.: Kde sú hranice aplikácie princípu ultima ratio v trestnom
práve?, publikované dňa 19.04.2014 na www.ulpianus.sk; Syrový, I.: Medze princípu ultima ratio
v trestnom práve, Justičná revue, 65, 2013, č. 8-9, s. 1131 – 1139; Šamko, P.: Princíp ultima ratio?
Významné interpretačné pravidlo alebo prehnaný súdny aktivizmus bez opory v zákone a judikatúre?,
Justičná revue, 65, 2013, č. 2, s. 174 – 183.
8
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Zaujímavú interpretáciu zásady ultima ratio vyjadril Ústavný súd Slovenskej republiky aj
v náleze I.ÚS 316/2011, v ktorom konštatoval, že trestné právo je prostriedkom ultima ratio (ide o
poslednú a najkrajnejšiu mož-nosť), čo sa podľa právnej teórie, ako aj súdnej praxe chápe aj ako
zásada pomocnej úlohy trestnej represie (zásada subsidiarity). Podľa tejto zásady má byť trestné
právo použité len ako najkrajnejší prostriedok a len pri typovo najzávažnejších porušeniach
spoločenských vzťahov, záujmov a hodnôt, teda len tam, kde iné možnosti, hlavne prostriedky
ostatných právnych odvetví, nie sú dostatočné, teda už boli vyčerpané, sú neúčinné alebo zjavne nie
sú vhodné. V oblasti aplikácie a interpretácie trestného práva potom − z takto chápaného prostriedku
ultima ratio − musia byť akcentované právne princípy a zásady, ktoré primárne súvisia s
posudzovaním trestnosti činu, napr. zásada nullum crimen, nulla poena sine lege (pozri čl. 49 Ústavy)
či zásada in dubio pro reo (pozri čl. 50 ods. 2 Ústavy). Autor tohto príspevku je toho názoru, že Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 13. augusta 2013, sp. zn. 2 Tdo 35/2013 nepoňalo
zásadu ultima ratio právne správne, pretože ju v zásade stotožňuje s materiálnym korektívom
(závažnosťou činu) podľa § 10 ods. 2 Trestného zákona, čo ale nevyjadruje podstatu zásady ultima
ratio, ktorej význam je popísaný vyššie. Z uvedeného dôvodu je potrebné uplatňovať zásadu ultima
ratio pri zohľadňovaní charakteru protipráveho deliktu a zvážení, či by sa malo viesť správne (napr.
daňové konanie) alebo trestné konanie, aj keď by pri trestnoprávnej kvalifikácii nešlo o prečin.
Predmetné rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zásadu ultima ratio interpretuje
reštriktívne, čo popiera zmysel systematiky právneho poriadku a charakteru trestného práva
v kontinentálnom práve, postaveného na starorímskych základoch.
4

ZÁVER

Rozhodnutie ESĽP A.B. proti Nórsku prinieslo v istom zmysle slova iný odtieň svetla, aký
prinieslo rozhodnutie Zolotukhin proti Rusku. Nie je ale revolučné, ako ho niektorí právnici prezentujú,
ak je vnímané v komplexnom kontexte judikatúry ESĽP, ale aj Súdneho dvora EÚ. Hoci sa absolútna
moc Engelovských kritérii jemne oslabila, nemožno ich označiť ako irelevantné. Zásadný význam
stále majú najmä pre členské štáty Európskej únie. Uvedené je možné konštatovať najmä
s prihliadnutím na rozhodnutie Súdneho dvora EÚ vo veci Fransson, ktoré akcentuje podstatu
Engelovských kritérií. Z prihliadnutím na to rozhodnutie ESĽP A.B. proti Nórsku nie je podľa názoru
autora tak prelomové a nemožno ho v žiadnom prípade aplikovať absolútne, a to v žiadnom prípade
v členských štátoch Európskej únie. Na dôvažok je potrebné v prípadoch, aké riešil ESĽP
v rozhodnutí A. B. proti Nórsku, uplatniť aj zásadu ultima ratio, teda či je vôbec potrebné za každých
okolností riešiť daňový delikt aj prostriedkami trestného práva, keď je to možné efektívne riešiť a aj
uložiť primeranú sankciu prostriedkami správneho, resp. daňového, práva. Autor tohto príspevku je
toho názoru, že disentné stanovisko uvedené v tomto rozhodnutí bude akcelerátorom ďalších
rozhodnutí ESĽP v tejto oblasti, ktoré upresnia aplikáciu zásady ne bis in idem.
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TRESTNOPRÁVNA A ADMINISTRATÍVNOPRÁVNA
ZODPOVEDNOSŤ PRÁVNICKÝCH OSÔB A UPLATNENIE
ZÁSADY NE BIS IN IDEM1
Jakub Ľorko
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Príspevok sa venuje významnému právnemu problému akým je riešenie otázky súbehu
administratívneho a trestného sankcionovania. Autor sa v príspevku zamýšľa nad otázkou ako je
vyriešená aplikácia zásady ne bis in idem po zavedení pravej trestnej zodpovednosti právnických
osôb.
Kľúčové slová: právnická osoba, verejnoprávna zodpovednosť, trestná zodpovednosť, správny
delikt, trestný čin, sankcie, tresty.
Abstract: The article deals with an important legal issue of concurrence of administrative and criminal
penalties. The author in this article pays attention to the question of application of the principle ne bis
in idem after the introduction of genuine criminal liability of legal entities.
Key words: legal entity, administrative liability, criminal liability, administrative delict, crime, sanctions,
penalties.
ÚVOD
Právny inštitút trestnej zodpovednosti právnických osôb sa od 1. júla 2016 stal s účinnosťou
zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „ZoTZPO“) imanentnou súčasťou právneho poriadku Slovenskej republiky
a v súvislosti s ním sa otvorili mnohé teoreticko-právne otázky s významným aplikačným kontextom,
pričom jednou z nich je aj riešenie vzájomného vzťahu medzi trestným stíhaním právnickej osoby a
správnym konaním voči právnickej osobe, ktoré je vedené pre ten istý skutok.
Do účinnosti ZoTZPO správne trestanie suplovalo úlohu trestného práva vo vzťahu
k právnickým osobám. Na danom mieste považujeme za potrebné upozorniť, že
medzinárodnoprávnej požiadavke na zavedenie efektívneho mechanizmu sankcionovania
právnických osôb by bolo možné vyhovieť aj prostredníctvom správneho trestania. V odborných
kruhoch sa však ustálil názor vyjadrený aj dôvodovej správe k ZoTZPO, že vyhovujúca právna úprava
správneho trestania by si vyžiadala potrebu zavedenia nových skutkových podstát správnych deliktov
(obsahovo totožných so skutkovými podstatami trestných činov), rovnako aj zavedenie novej
procesnej úpravy, ktorá by nevyhnutne musela inkorporovať mnohé procesné inštitúty trestného
konania (odloženie veci, právo na obhajobu, práva a povinnosti účastníkov konania vrátane obhajcov,
predvolanie, predvedenie, výsluch, postavenie poškodeného vrátane jeho práva na náhradu škody,
opravné konanie, výkon sankcií, právny styk s cudzinou a pod.). Podľa nášho názoru je efektívny
model administratívnoprávnej zodpovednosti právnických osôb podmienený precíznou úpravou ako
hmotnoprávneho tak aj procesnoprávneho kódexu, ako aj dôkladnej úpravy všetkých
administratívnoprávnych predpisov, ktoré upravujú správne delikty. Vzhľadom na roztrieštenosť,
rozsah úpravy a časté zmeny v správnom práve zastávame názor, že na takýto krok chýba v našich
podmienkach nielen politická, ale aj odborná vôľa.2
1

Príspevok je financovaný z prostriedkov projektu VEGA reg. č. 1/0907/16.
K tomu bližšie pozri KISELYOVÁ, Z. Správne trestanie s osobitným zreteľom na správne delikty
právnických osôb a ich sankcionovanie. Dizertačná práca. Univerzita Komenského v Bratislave,
Právnická fakulta, 2014, s. 196.
1
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V zmysle vyššie uvedeného, vzhľadom na skutočnosť, že správne trestanie právnických osôb
suplovalo úlohu trestného práva, ale bolo roztrieštené v mnohých administratívnoprávnych
predpisoch, bolo azda možno očakávať, že riešenie potenciálneho konfliktu skutkových podstát
správnych deliktov a trestných činov bude obsiahnuté v právnej úprave ZoTZPO. Systematika
ZoTZPO je determinovaná vysokým počtom novelizačných ustanovení osobitných právnych
predpisov a z celkových 87 článkov až 85 tvorí novelizácie právnych predpisov, ktorých zmeny
môžeme rozdeliť do troch kategórií, a to:
a) reakcia na zrušenie dovtedajšej úpravy nepravej trestnej zodpovednosti právnických osôb
obsiahnutej priamo v zákone č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len
„Trestný zákon“);
b) reakcia na potrebu zvýšenia evidovaných údajov o trestoch uložených právnickým
osobám v trestnom konaní; a
c) reakcia na potrebu preukazovania bezúhonnosti právnickej osoby v prípadoch regulácie
vydávania povolení, licencií či oprávnení na výkon rôznorodých špecializovaných činností. 3
Podľa vyššie uvedeného triedenia novelizačných ustanovení obsiahnutých v ZoTZPO
môžeme konštatovať, že zákonodarca opomenul riešiť konflikt skutkových podstát správnych deliktov
a trestných činov priamou novelizáciou skutkových podstát správnych deliktov prostredníctvom
ZoTZPO. Výsledkom daného prístupu zákonodarcu je, že skutkové podstaty správnych deliktov a
trestných činov nie sú navzájom dostatočne logicky previazané, tak aby tvorili navzájom ucelený
hierarchicky usporiadaný celok. Skutkové podstaty správnych deliktov zostali formulované tak ako
boli prijaté, v čase pred existenciou trestnej zodpovednosti právnických osôb. Z tohto dôvodu zostalo
veľmi veľa správnych deliktov formulovaných tak, že sa prekrývajú so znením skutkovej podstaty
trestného činu, ktorá je formulovaná oveľa širšie. Pokiaľ dôjde k zhode formálnych znakov oboch
typov deliktov, bude rozhodujúci stupeň spoločenskej závažnosti. Problematické bude najmä
posúdenie skutku, ktorý naplní znaky všeobecne formulovanej skutkovej podstaty trestného činu a
zároveň veľmi konkrétne ustanovenie skutkovej podstaty správneho deliktu. V zásade je možné voliť
dva prístupy. Prvým prístupom riešenia tohto konfliktu je argument, že špeciálna
administratívnoprávna úprava má prednosť pred všeobecnou trestnoprávnou úpravou, pričom tento
prístup je plne podporovaný aj dôvodmi a argumentmi rozpracovanými v teórii trestného práva
hmotného, ktoré sa zaoberajú vylúčením jednočinného súbehu, t. j. jednočinný súbeh je vylúčený ak
porušené ustanovenia trestného zákona sú vo vzájomnom vzťahu špeciality alebo vo vzťahu
subsidiarity. Opačný výklad vychádza zo základného postulátu, že ak je určité konanie označené za
trestný čin, nemôže byť súčasne správnym deliktom, pričom posudzovanie vzťahov všeobecnosti
a špeciality je z princípu nesprávne4. Uvádzanému výkladu taktiež zodpovedá aj dôvodová správa k
ZoTZPO, pričom tento výklad je možné považovať za všeobecne prijatý, t. j. trestný čin má prednosť
pred správnym deliktom.
Zákonodarca sa namiesto novelizovania skutkových podstát správnych deliktov uchýlil
z nášho pohľadu k pragmatickejšiemu kroku ako legislatívne zamedziť súbežnému konaniu
a sankcionovaniu právnickej osoby za správny delikt a trestný čin. V ustanovení § 21 ZoTZPO
explicitne zakotvil riešenie konkurencie trestného stíhania a správneho konania vedeného voči
právnickej osobe. Takéto riešenie nemá obdobu v rámci voľby medzi vyvodzovaním trestnej či
administratívnoprávnej zodpovednosti voči fyzickej osobe za ten istý skutok, keďže trestnoprávne
kódexy podobné ustanovenie neobsahujú a pomerne komplikovane sa táto voľba rieši
prostredníctvom § 9 ods. 1 písm. g) zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Trestný poriadok“), ktorý de facto ponecháva danú voľbu na judikatúru
Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej len „ESĽP“) a judikatúru Európskeho súdneho dvora (ďalej
len „ESD“).
Identifikovanie a vymedzenie predmetného problému rozoberaného v príspevku úzko súvisí aj
s riešením projektu VEGA reg. č. 1/0907/16 s názvom „Právna ochrana účastníkov ekonomickoBELEŠ, A., HAVELKOVÁ, M. Vyvodzovanie trestnoprávnej a administratívnej zodpovednosti voči
právnickým osobám. In: Notitiae iudiciales Academiae collegii aedilium in Bratislava. roč. 2, č. 1, 2016,
s. 93-107.
4 PRÁŠKOVÁ, H. Vztah trestních činu pravnické osoby a správnich deliktu právnické osoby; In:
JELÍNEK, J. a kol.; Trestni odpovědnost právnických osob v České republice: Bilance a perspektivy,
Leges, Praha, s. 188.
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právnych vzťahov s akcentom na trestnoprávnu ochranu veriteľov“, kde prezumujeme vysokú latenciu
skúmaných trestných činov a zároveň zastávame názor, že problematická nie je ich právna úprava,
ale náročnejšie to je s ich výkladom a prepojením na iné právne predpisy, často aj na tie, ktoré
upravujú správne delikty. Taktiež je problematické preukazovanie úmyselnej formy zavinenia, čo v
prípade právnických osôb ešte umocňuje práve favorizácia trestnoprávneho trestania ako subjektívnej
právnej zodpovednosti pred správnym trestaním ako objektívnej právnej zodpovednosti v § 21
ZoTZPO.
V súvislosti s trestnou zodpovednosťou právnických osôb považujeme za potrebné upozorniť
ešte na jednu dôležitú skutočnosť, ktorá sa už pomaly stáva notorietou, a síce, že slovenský
zákonodarca sa pri kreovaní ZoTZPO do veľkej miery inšpiroval českou právnou úpravou trestnej
zodpovednosti právnických osôb obsiahnutou v zákone č. 418/2011 Sb. Zákon o trestní odpovědnosti
právnických osob a řízení proti nim (ďalej len „ZoTOPO“). V kontexte § 21 ZoTZPO dokonca môžeme
vyslovene uviesť, že slovenský zákonodarca doslovne prebral právnu úpravu z § 28 ZoTOPO. Aj keď
na jednej strane možno odsúdiť takéto „okázalé kopírovanie“ cudzej právnej úpravy, na strane druhej
vidíme pozitívum v tom, že v rámci predkladaného príspevku vieme použiť viaceré poznatky
z českých odborných kruhov5 k danej téme.
§ 21 ZOTZPO
Ustanovenie § 21 ZoTZPO rieši konkurenciu trestného a správneho konania, ktorá vzniká
skutočnou či domnelou súbežnou trestnoprávnou a administratívnoprávnou zodpovednosťou za ten
istý skutok právnickej osoby. Pokiaľ v § 21 ods. 1 ZoTZPO je zakotvená prekážka veci rozhodovanej
(lis pendens), následne v § 21 ods. 2 ZoTZPO je zakotvená prekážka veci rozhodnutej (res iudicata).
V obidvoch prípadoch musia byť kumulatívne naplnené podmienky totožnosti subjektu a totožnosti
skutku, pričom vznik uvádzaných prekážok sa logicky viaže na odlišné momenty.
2

Prekážka veci rozhodovanej - §21 ods. 1 ZoTZPO
Dikcia § 21 ods. 1 ZoTZPO veta pred bodkočiarkou ustanovuje, že „začatie trestného stíhania
proti právnickej osobe bráni tomu, aby o tom istom skutku proti tej istej právnickej osobe prebiehalo
konanie o správnom delikte“. Predmetné ustanovenie nad rámec medzinárodnoprávnych požiadaviek
stanovuje zákaz súbežného trestného a správneho konania o rovnakom skutku, t z. prekážku veci
rozhodovanej (lis pendens).
Moment vzniku prekážky začatia a pokračovania správneho konania proti právnickej osobe pre
ten istý skutok, ak ešte nie je vydané meritórne rozhodnutie o správnom delikte, predstavuje začatie
trestného stíhania proti právnickej osobe. Pod pojmom „začatie trestného stíhania proti právnickej
osobe“ chápeme začatie trestného stíhania voči konkrétnej právnickej osobe, t. z. ak je na podklade
trestného oznámenia alebo zistených skutočností po začatí trestného stíhania dostatočne
odôvodnený záver, že trestný čin spáchala určitá právnická osoba, je v zmysle § 206 ods. 1 Trestného
poriadku vydané uznesenie o vznesení obvinenia.
V prípade, že už správne konanie začalo, je potrebné aby správny orgán vzal na vedomie
existenciu prekážky veci rozhodovanej a na vzniknutú situáciu patrične procesne zareagoval.
Vzhľadom na to, že v súčasnosti zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Správny poriadok“) predmetnú situáciu nereguluje, je potrebné aby
správny orgán per analogiam použil ustanovenia zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o priestupkoch“). Správny orgán vec odloží pred začatím
správneho konania podľa § 66 ods. 2 písm. b) Zákona o priestupkoch per analogiam bez toho aby
začal konať, keď sa o skutku právnickej osoby vedie trestné stíhanie, alebo sa v trestnom konaní už
meritórne rozhodlo. Správny orgán konanie zastaví podľa §76 ods. 1 písm. a) Zákona o priestupkoch
2.1

K tomu porovnaj GŘIVNA, T. Ke vztahu trestního řízení proti právnické osobě a řízení o správním
deliktu téže osoby pro týž skutek. In: Jelínek, J. a kol. Trestní odpovědnost právnických osob v České
republice – bilance a perspektivy. Praha: Leges, 2013, s. 192-200; PRÁŠKOVÁ, H. Vztah trestných
činu právnické osoby a správních deliktu právnické osoby. Ke vztahu trestního řízení proti právnické
osobě a řízení o správním deliktu téže osoby pro týž skutek. In: Jelínek, J. a kol. Trestní odpovědnost
právnických osob v České republice – bilance a perspektivy. Praha: Leges, 2013, s. 182-191 a
ŠÁMAL, P. a kol. Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck,
2012, s. 474-494.
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per analogiam, pretože skutok o ktorom sa koná nie je priestupkom a vec postúpi podľa § 71 písm.
a) Zákona o priestupkoch prokurátorovi alebo orgánu Policajného zboru, ak skutočnosti nasvedčujú
tomu, že išlo o trestný čin. V prípade, že by vec nebola meritórne rozhodnutá v trestnom konaní a
nebude opätovne postúpená správnemu orgánu na prejednanie správneho deliktu, tak správny orgán
môže v konaní začať konať znovu, pretože rozhodnutie o zastavení správneho konania, resp.
rozhodnutie o postúpení veci z dôvodu začatia trestného stíhania nie sú meritórnym rozhodnutím
a nevytvárajú tak prekážku veci rozhodnutej.
Prekážka veci rozhodnutej - § 21 ods. 2 ZoTZPO
V zmysle dikcie § 21 ods. 2 ZoTZPO „trestné stíhanie proti právnickej osobe nemožno začať,
a ak už bolo začaté, nemožno v ňom pokračovať a musí byť zastavené, ak skoršie konanie pre ten
istý skutok proti tej istej právnickej osobe skončilo právoplatným rozhodnutím o správnom delikte a
toto rozhodnutie nebolo zrušené.“. Prekážku veci rozhodnutej (res iudicata) podľa ustanovenia § 21
ods. 2 ZoTZPO vytvára právoplatné rozhodnutie o správnom delikte právnickej osoby v správnom
konaní.
V prípade ak by rozhodnutie o správnom delikte nenadobudlo právoplatnosť a bolo by pre ten
istý skutok voči právnickej osobe vznesené obvinenie, vznikla by správnemu orgánu v zmysle § 21
ods. 1 ZoTZPO prekážka veci rozhodovanej. Otázne je však, či by sa o daných súbežných konaniach
správny orgán a orgán činný v trestnom konaní dozvedeli. Ak by napriek existencii prekážky veci
rozhodovanej predmetné rozhodnutie o správnom delikte nadobudlo právoplatnosť a súčasne by sa
právnická osoba za ten istý skutok v trestnom konaní zbavila viny (napr. exkulpovaním sa v zmysle §
4 ods. 2 ZoTZPO), musel by správny orgán v zmysle § 94 Zákona o priestupkoch per analogiam
právoplatné rozhodnutie zrušiť a právnická osoba by mala nárok na vrátenie sumy, ktorú už zaplatila
na úhradu pokuty a trov konania. Toto je len jedna z množstva komplikovaných situácií, ktoré môžu
vyvstať z konfliktu správneho a trestného konania o tom istom skutku právnickej osoby.
Ustanovenia ZoTZPO neregulujú opačnú situáciu, kedy právoplatné rozhodnutie o trestnom
čine tvorí prekážku veci rozhodnutej pre konanie o správnom delikte. V uvádzanej situácii je potrebné
opätovne analogicky aplikovať ustanovenie Zákona o priestupkoch na správne konanie o správnom
delikte právnickej osoby, konkrétne § 76 ods.1 písm. g) Zákona o priestupkoch ustanovujúci, že
správny orgán konanie o priestupku zastaví, ak sa v ňom zistí, že o skutku už bolo právoplatne
rozhodnuté orgánom činným v trestnom konaní (alebo súdom – pozn. autora).
Ako nedostatok vnímame nedoplnenie ďalšej aliney do § 9 ods. 1 Trestného poriadku, na
základe ktorej by boli v zmysle jednotlivých ustanovení Trestného poriadku zastavované trestné
konania vedené proti právnickým osobám. Berieme do úvahy tvrdenie, že ZoTZPO predstavuje
osobitný právny predpis, ktorý subsidiárne podľa potreby dopĺňajú trestné kódexy. Keď sa však
zákonodarca rozhodol neregulovať v rámci ustanovení ZoTZPO jednotlivé štádiá trestného konania
a vnímať ako postačujúcu právnu úpravu v Trestnom poriadku, ako pre fyzické osoby tak aj pre
právnické osoby, mal mať na zreteli aj doplnenie ustanovení o zastavení trestného konania pri splnení
podmienok v osobitnom predpise. Pre ilustráciu uvádzame príklad zastavenia trestného stíhania
v prípravnom konaní podľa § 215 Trestného poriadku, kde sú taxatívne uvedené obligatórne aj
fakultatívne dôvody zastavenia trestného stíhania, medzi ktorými absentuje dôvod, pod ktorý by sme
mohli subsumovať prekážku veci rozhodnutej pri právnických osobách podľa § 21 ods. 2 ZoTZPO.
Ustanovenie § 215 ods. 1 písm. d) Trestného poriadku však uvádza ako dôvod neprípustnosť
trestného stíhania podľa § 9 Trestného poriadku, kde však ako sme už uvádzali absentuje dôvod
neprípustnosti trestného stíhania ak tak ustanovuje osobitný predpis. De lege ferenda preto
navrhujeme v čo najskoršom čase doplnenie ďalšej aliney do § 9 ods. 1 Trestného poriadku v znení
„ak tak ustanovuje osobitný predpis“.
2.2

Totožnosť subjektu (právnickej osoby)
Otázka totožnosti právnickej osoby v teórii ani v praxi nepredstavuje problém. Subjektom
trestnej zodpovednosti právnických osôb v zmysle ZoTZPO môže byť len právnická osoba odlišná od
právnických osôb uvedených v § 5 ZoTZPO, ktoré požívajú hmotnoprávnu exempciu. K porušeniu
zásady ne bis in idem rovnako nedôjde v prípade, ak sa jedno konanie za ten istý skutok viedlo proti
fyzickej osobe a druhé proti právnickej osobe, keďže z ustanovenia § 4 ods. 4 ZoTZPO možno
implicitne vyvodiť, že trestná zodpovednosť právnických osôb a trestná zodpovednosť fyzických osôb
koexistujú ako paralelné a nezávislé trestné zodpovednosti za ten istý skutok.
2.3
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Za potrebné považujeme na danom mieste uviesť, že s cieľom vyhnúť sa rôznym
špekulatívnym snahám o zbavenie sa trestnej zodpovednosti právnickej osoby, bude totožnosť
subjektu zachovaná aj v prípade právneho nástupníctva v zmysle § 7 ZoTZPO.
Totožnosť skutku
Skutkom v zmysle trestnoprávnej teórie chápeme určitú udalosť vo vonkajšom svete závisiacu
od konania človeka, ktorá môže mať znaky jedného trestného činu či viacerých trestných činov alebo
nemusí vykazovať znaky žiadneho trestného činu. Podstatou každého skutku je preto trestnoprávne
relevantné konanie páchateľa a ním zapríčinený trestnoprávne relevantný následok.6
Pri skúmaní totožnosti skutku je potrebné porovnávať skutok, ktorý je predmetom konania
o správnom delikte so skutkom, ktorý je predmetom trestného konania. V zmysle poznatkov
trestnoprávnej teórie a praxe bude totožnosť skutku zachovaná aj vtedy, ak je aspoň čiastočná, ale
podstatná zhoda skutkových okolností, teda okolností, ktoré charakterizujú konanie alebo následok
z hľadiska právnej kvalifikácie. Totožnosť skutku spravidla nebudú ovplyvňovať okolnosti, ktoré iba
individualizujú predmetný skutok (napr. čas a miesto spáchanie, forma zavinenie, atď.).7
ESĽP prostredníctvom judikatúry ustálil svoje nazeranie na totožnosť skutku o ktorom
hovoríme, ak konkrétne skutkové okolnosti sa týkajú toho istého obžalovaného a sú neoddeliteľne
späté v čase a priestore (Zolotukhin vs. Rusko). Pojmom totožnosti skutku sa zaoberal aj ESD (vo
veciach Gasparini (C-467/04), Van Straaten (C-150/05), Kraaijenbrink (C-367/05)) a vníma ho ako
existenciu súboru konkrétnych okolností, ktoré sú vzájomne neoddeliteľne spojené, nezávisle od
právnej kvalifikácie tohto činu alebo od právom chráneného záujmu. V zmysle uvádzaného možno
uzavrieť, že pre totožnosť skutku bude podstatné najmä, že jednotlivé skutkové okolnosti sú
neoddeliteľne späté v priestore a čase.
2.4

VYLÚČENIE UPLATNENIA ENGELOVSKÝCH KRITÉRIÍ PODĽA ZOTZPO?
V ustanovení § 21 ods. 2 ZoTZPO explicitne nie je nastolená otázka, či správny delikt musí
mať trestnoprávnu povahu na aplikovanie zásady ne bis in idem, ale skôr naopak, možno zo znenia
uvedeného ustanovenia usúdiť, že každé právoplatné rozhodnutie o správnom delikte zakladá
prekážku veci rozhodnutej. V danom prípade je možné zvoliť medzi dvoma prístupmi:
a) Doslovný výklad zákona - aplikácia zásady ne bis in idem pri všetkých správnych deliktoch
právnických osôb bez ohľadu na ich povahu;
b) Aplikácia tzv. Engelovských kritérií – judikatúrou ESĽP (Engel a ďalší vs. Holandsko) bola
zadefinovaná trestnoprávna povaha správnych deliktov na ktoré sa aplikuje zásada ne bis in idem,
pričom tieto kritériá sú založené na:
1. Kvalifikácii skutku vo vnútroštátnom práve ako trestného činu – v prípade zápornej odpovede, t. z.
pokiaľ skutok nie je kvalifikovaný ako trestný čin, sa použijú pre posúdenie daného deliktu ďalšie dve
kritériá;
2. Povahe deliktu (chránený záujem, adresát normy, účel sankcie) - pri danom kritériu sa posudzuje,
či delikt, o ktorý ide, vyplýva z porušenia právnej normy adresovanej neurčitému všeobecnému okruhu
adresátov alebo iba určitej špecifickej skupine osôb a zároveň sa posudzuje účel sankcie, t. j. či
sankcia, ktorá sa ukladá za spáchaný delikt, má povahu reparačnú alebo preventívno-represívnu. V
prípade deliktu, kde dochádza k porušeniu právnej normy adresovanej určitej špecifickej skupine osôb
so zvláštnym postavením, avšak uložená sankcia je preventívno-represívneho charakteru, je
potrebné skúmať aj tretie kritérium;
3. Stupni závažnosti sankcie – pri skúmaní predmetného kritéria je potrebné konštatovať, že nízka
závažnosť sankcie sama o sebe nevylučuje trestnú povahu ak sankcia nemá reparačný účel.
Ak aj formalisticky pristúpime k doslovnému výkladu zákona, pričom predpokladáme, že tak
bude dané ustanovenie aplikované v praxi,8 napriek tomu zastávame názor, že druhý prístup, t. z.
3
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7 K tomu porovnaj GŘIVNA, T. Ke vztahu trestního řízení proti právnické osobě a řízení o správním
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aplikácia Engelovských kritérií bude mať naďalej opodstatnenie v prípade rozhodnutí cudzozemských
správnych orgánov o tom istom skutku právnickej osoby, ktorý je správnym deliktom trestnoprávnej
povahy. V takej situácii bude potrebné zastaviť trestné stíhanie z dôvodu neprípustnosti podľa § 9
ods. 1 písm.g) Trestného poriadku („pretože tak ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je
Slovenská republika viazaná“), keďže ZoTZPO explicitne neustanovuje, že správnym orgánom sa pre
účely trestného konania rozumie aj cudzozemský správny orgán.
ZÁVER
V predkladanom príspevku sme odhalili iba špičku ľadovca problému vzájomného vzťahu
medzi trestným stíhaním právnickej osoby a správnym konaním voči právnickej osobe9 vedené pre
ten istý skutok. Napriek explicitnej regulácii a ukotveniu prekážok veci rozhodovanej a veci
rozhodnutej priamo v § 21 ZoTZPO zákonodarca nevyriešil oveľa vypuklejší problém, ktorý
predstavuje konflikt skutkových podstát správnych deliktov a trestných činov priamou novelizáciou
skutkových podstát správnych deliktov prostredníctvom ZoTZPO. Tento problém má svoj pôvod
v období, kedy v právnom poriadku Slovenskej republiky absentovala trestná zodpovednosť
právnických osôb a jej úlohu suplovalo správne trestanie. Podľa modelu nastaveného v § 21 ZoTZPO
sa síce favorizuje trestné právo a trestné činy pred správnymi deliktami, ale práve vyvodenie
administratívnoprávnej zodpovednosti za správny delikt by na právnickú osobu mohlo mať často
omnoho väčší dopad ako vyvodenie trestnej zodpovednosti za ten istý skutok. 10
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a zodpovednosť za trestný čin právnickej osoby predstavuje subjektívnu právnu zodpovednosť sui
generis, pri ktorej je potrebné skúmať zavinenie a pripúšťa sa možnosť exkulpácie; Ad 3) Strata
bezúhonnosti ako strašiak pre právnickú osobu? – zahladenie odsúdenia právnickej osoby podľa § 9
ZoTZPO nastáva vykonaním trestu (napr. zaplatením peňažného trestu – pozri bod 1), čím sa de
facto obnovuje status bezúhonnosti právnickej osoby).
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APLIKÁCIA ZÁSADY NE BIS IN IDEM – TEÓRIA A PRAX
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Abstrakt: Príspevok pojednáva o aplikácii zásady ne bis in idem v praxi. Autor vo svojom príspevku
analyzuje konkrétny prípad aplikácie vyššie uvedenej zásady v praxi.
Kľúčové slová: ne bis in idem, trestné konanie, engelovské kritériá
Abstract: Paper deals with the application of the ne bis in idem principle in practice. Author analyses
a particular case, where the principle was applied.
Key words: ne bis in idem, criminal proceeding, engel criterion
ÚVOD
Aplikácia zásady ne bis in idem prináša v aplikačnej praxi množstvo úskalí a otáznikov.
V predkladanom príspevku sa zameriame ako na hmotnoprávne, tak aj na procesnoprávne aspekty
aplikácie zásady ne bis in idem. Pre účely príspevku sme použili reálny prípad s ktorým sme sa
v aplikačnej praxi stretli a bolo pri ňom nevyhnutné aplikovať zásadu ne bis in idem. Prvá časť
príspevku bude venovaná samotnej úprave zásady ne bis in idem v podmienkach Slovenskej
republiky a medzinárodných dokumentov. Na túto časť príspevku následne nadviaže druhá časť,
ktorá bude venovaná konkrétnemu prípadu, na ktorom postupne budeme demonštrovať
hmotnoprávne a procesnoprávne aspekty zásady ne bis in idem. Návrhy de lege ferenda budeme
formulovať v závere nášho príspevku.
1

ZAKOTVENIE ZÁSADY NE BIS IN IDEM
Zásada ne bis in idem je súčasťou jedného zo základných ľudských práv a slobôd – práva na
spravodlivý súdny proces. Právo na spravodlivý súdny proces je obsiahnutné v čl. 6 Európskeho
dohovoru o ľudských právach (ďalej len ako „Dohovor“). Článok 6 Dohovoru je možné považovať za
jeden z najčastejšie porušovaných článkov zo strany zmluvných štátov. Samotné právo na
spravodlivý súdny proces je však nevyhnutné vykladať aj v znení jednotlivých dodatkových protokolov
k Dohovoru. Jedným z nich je aj protokol č. 7, ktorý v čl. 4 expressis verbis zakotvuje zásadu ne bis
in idem. Podľa tohto článku nikoho nemožno stíhať alebo potrestať v trestnom konaní podliehajúcom
právomoci toho istého štátu za trestný čin, za ktorý už bol oslobodený alebo odsúdený konečným
rozsudkom podľa zákona a trestného poriadku tohto štátu. Na prvý pohľad sa možno zdá, že zásada
ne bis in idem sa aplikuje len vo vzťahu k trestnému konaniu, no opak je pravdou. Európsky súd pre
ľudské práva (ďalej len ako „ESĽP“) prelomil vzťah práva na spravodlivý súdny proces a zásadu ne
bis in idem v nadväznosti na správne konanie je rozhodnutie vo veci Engel a ostatní c. Holandsko1.
ESĽP uplatnil v danej veci tzv. autonómny koncept pojmu trestné obvinenie. Výsledkom tohto
rozhodnutia sú dnes známe engelovské kritériá. Samotným engelovským kritériám sa budeme
venovať v ďalšej časti nášho príspevku.
Zásada ne bis in idem je vyjadrená aj v rámci práva Európskej únie. Podľa článku 54 a nasl.
Schengenského vykonávacieho dohovoru (ďalej len ako „Schengenský dohovor“). Ne bis in idem je
priamo obsiahnuté v čl 54 Schengenského dohovoru, podľa ktorého osoba právoplatne odsúdená
jednou zo zmluvných strán nesmie byť pre ten istý čin stíhaná inou zmluvnou stranou, a to za
2

ĽALÍK, T.: Právo na spravodlivý súdny proces a zásada ne bis in idem podľa Dohovoru a správne
trestanie. 2016
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predpokladu, že v prípade odsúdenia bol trest už odpykaný alebo sa práve odpykáva alebo podľa
práva štátu, v ktorom bol rozsudok vynesený už nemôže byť vykonaný2.
Charta základných práv Európskej únie v čl. 50 rovnako jednoznačne zakotvuje, že nikto nemôže byť
stíhaný alebo potrestaný v trestnom konaní za trestný čin, za ktorý už bol v rámci Únie oslobodený
alebo odsúdený konečným rozsudkom v súlade so zákonom.
Právny poriadok Slovenskej republiky zakotvuje zásadu ne bis in idem v článku 50 ods. 5 Ústavy
Slovenskej republiky (ďalej len ako „Ústava SR“) podľa ktorého nikoho nemožno trestne stíhať za čin,
za ktorý bol už právoplatne odsúdený alebo oslobodený spod obžaloby. Táto zásada nevyulučuje
uplatnenie mimoriadnych opravných prostriedkov v súlade so zákonom. Zásadu ne bis in idem
nachádzame aj v zákone č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len
ako „Tr. por.“ alebo „TP“ alebo „Trestný poriadok“). K úprave zásady ne bis in idem v Trestnom
poriadku sa dostaneme v ďalších častiach príspevku.
Ne bis in idem a správne trestanie
Ako sme už vyššie spomenuli, ESĽP v rozsudku Engel a ostatní c. Holandsko rozšíril aplikáciu
zásady ne bis in idem aj na správne trestanie uplatnením tzv. autonómneho konceptu pojmu trestné
obvinenie. V konkrétnom veci išlo o sťažnosť č. 5100/71 a ďalšie, pričom ESĽP formuloval tri
základné kritériá, ktoré neskôr dostali neformálne pomenovanie engelovské. Prvým kritériom je
skutočnosť, že predmetný čin je v rámci právneho poriadku štátu považovaný za „trestný“. Pod
„trestnosťou“ nerozumieme len trestnoprávne kritérium ale aj administratívnoprávne. Prvým kritériom
je teda právna kvalifikácia. Druhým kritériom je povaha deliktu pričom v rámci druhého kritéria je
nevyhnutné posudzovať, že či tento delikt vyplýva z porušenia právnej normy adresovanej neurčitému
okruhu adresátov alebo je naopak adresovaná len úzkej, špecifickej skupine adresátov. Tretím
kritériom je povaha a stupeň závažnosti sanckie, ktorú je možné uložiť za takýto delikt. Delikt je možné
podradiť pod čl. 4 protokolu č. 7 za predpokladu, že porušená právna norma je adresovaná
neurčitému okruhu osôb a uložená sankcia má aspoň z časti preventívno-represívny charakter.
Prvé kritérium sa týka otázky právnej klasifikácie skutku. V danom prípade je preto nevyhnutné
posudzovať, či je daný skutok trestný podľa práva alebo nie. V prípade ak je odpoveď na túto otázku
pozitívna, je nevyhnutné aplikovať čl 6 Dohovoru.
Druhé kritérium je už vyššie spomínaná povaha deliktu. ESĽP pri druhom kritériu posudzuje
skutočnosť, že či objekt skutkovej podstaty slúži na ochranu všeobecného záujmu spoločnosti a či sa
ho môže dopustiť každý. V rámci druhého kritéria sa skúma aj povaha sankcie, ktorá je za uvedený
delikt určená. Ak je účelom sankcie represia, resp. prevencia pôjde o trestné obvinenie pre účely
aplikácie ne bis in idem.
Tretie kritérium je zamerané na posudzovanie povahy a závažnosti sankcie. V rámci tohto kritéria je
nevyhnutné posudzovať výšku pokuty za delikt a iné.
Vyššie uvedeným postupom ESĽP vyslovilo záver, že čl. 6 Dohovoru a zásada ne bis in idem sa
aplikuje nielen vo vzťahu k trestnému konaniu, ale aj vo vzťahu k administratívnoprávnemu konaniu.
Považujeme za nevyhnutné poznamenať, že zásada ne bis in idem je aplikovateľná len pre ten istý
skutok, toho istého páchateľa. Z uvedeného vyplýva, že je nevyhnutné zachovať tzv. totožnosť skutku.
Vzhľadom na zameranie a rozsah príspevku nepovažujeme za vhodné bližšie sa venovať
problematike skutku ako takého a jeho definícii. Pre účely nášho príspevku nám postačuje definícia
totožnosti skutku, ktorá je zachovaná v prípade, ak je aspoň v podstatnej miere zachovaná totožnosť
konania alebo totožnosť následku3.
2.1

APLIKÁCIA ZÁSADY NE BIS IN IDEM V PRAXI
Skutkový stav
V našom príspevku sme sa rozhodli poukázať práve na aplikáciu zásady ne bis in idem vo
vzťahu trestného práva a správneho práva. Skutkový stav, ktorý bolo nevyhnutné v našom prípade
posudzovať bol nasledovný:
Stavebník vykonal terénne a stavebné práce na pozemku, ktorých výsledkom bolo postavenie
dvojposchodovej stavby v rozsahu, ze boli vyhotovené základové konštrukcie, podlahy, obvodové
3
3.1

2
3
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múry, stropy a strešné konštrukcie, prípojky elektriky, plynu, vody, ktorá podľa stavebného zákona
nie je jednoduchou ani drobnou stavbou, pričom tak konal bez akéhokoľvek povolenia stavebného
úradu na realizáciu takej stavby, pričom tak vážne zasiahol do práv poškodených. Základnou
premisou je teda konanie stavebníka, ktorý porušil nielen zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „stavebný zákon“) ale aj normy
trestného práva – zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len
ako „TZ“ alebo „Tr. zák.“ alebo „Trestný zákon“). Pre úplnosť musíme dodať, že stavebník tak učinil
v prípade nie jednej stavby, ale hneď niekoľkých.
Pre lepšiu orientáciu čitateľa v prípade prikladáme časovú genézu prípadu:









od 1. apríla 2014 do 31. augusta 2014 – realizácia stavby
v priebehu roka 2014 bolo vykonaných 5 štátnych stavebných dohľadov a jedno
miestne zisťovanie
medzi jednotlivými štátnymi stavebnými dohľadmi sa pokračovalo v stavebných
prácach
07.10.2015 - vznesené obvinenie stavebníkovi pre prečin podľa § 299a ods. 1 Tr. zák.
a prečin podľa § 348 ods. 1 písm. j) Tr. zák.
02.03.2016 - rozhodnutie stavebného úradu o priestupku podľa § 105 ods. 3 písm. b)
stavebného zákona
16.03.2016 - prokurátorom podaná obžaloba pre vyššie uvedené trestné činy
30.06.2016 - potvrdenie rozhodnutia stavebného úradu odvolacím orgánom
13.09.2016 - hlavné pojednávanie na okresnom súde – zastavenie trestného stíhania
na súde

V čase podávania obžaloby sme nemali vedomosť o rozhodnutí stavebného úradu o priestupku, ktorý
rozhodol o uložení pokuty vo výške 29.200 €. Vzhľadom na túto skutočnosť bola na súd podaná
obžaloba, bolo nariadené hlavné pojednávanie a vytýčený jeho termín. Niekoľko dní pred termínom
hlavného pojednávania bolo právoplatné rozhodnutie správneho orgánu o priestupku doručené.
Aplikácia engelovských kritérií
Vzhľadom na to, že správny orgán rozhodoval o totožnom (vyššie uvedenom) skutku, sme
museli nevyhnutne pristúpiť k aplikácii engelovských kritérií. Postupná aplikácia engelovských kritérií
priniesla nasledovné závery. Je vyššie uvedený skutok trestný? Jednoznačne áno. Aká je povaha
spáchaného deliktu? Normy stavebné zákona sú zaväzné pre všeobecný okruh jednotlivcov a nie pre
úzku skupinu ľudí, pričom porušenia týchto noriem sa teda môže dopustiť každý. Účelom sankcie
(pokuty) je jednoznačne represia (čiastočne prevencia) a nie reparácia. Uložená pokuta vo výške
29.200 € niekoľkonásobne prevyšuje priemernú výšku v trestnom konaní ukladaného peňažného
trestu, a zároveň jej závažnosť je vzhľadom napr. na priemernú mesačnú mzdu v podmienkach
Slovenskej republiky 29 násobná.
Aplikáciou engelovských kritérií sme dospeli k záveru, že daný skutok je trestný, bolo o ňom
právoplatne rozhodnuté a existuje tu prekážka právoplatne rozhodnutej veci – res iudicata.
3.2

Zastavenie trestného stíhania súdom
Berúc do úvahy vyššie uvedené nebolo v rámci konania pred súdom inej možnosti ako
navrhnúť súdu zastavenie trestného stíhania. Problém, na ktorý sme narazili pri samotnom zastavení
trestného stíhania je výsledkom nedokonalosti a nedôslednosti zákonodarcu pri formulovaní
jednotlivých ustanovení Trestného poriadku. Súd mal v danom štádiu trestného konania v zásade
„dve alternatívy“. Súd môže zastaviť trestné stíhanie podľa § 281 ods. 2 Tr. por., nakoľko tu podľa
jeho názoru existoval dôvod podľa § 215 ods. 2 písm. b) Tr. por. Podľa § 215 ods. 2 písm. b) Tr. por.
môže prokurátor zastaviť trestné stíhanie, ak o skutku obvineného bolo už právoplatne rozhodnuté
disciplinárne iným orgánom alebo orgánom príslušným na konanie o priestupku alebo o inom
správnom delikte, cudzozemským súdom alebo iným cudzozemským orgánom príslušným na konanie
o trestnom čine, priestupku alebo o inom správnom delikte a toto rozhodnutie možno považovať za
dostačujúce.
3.3
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Druhou alternatívou je rozhodnutie súdu podľa § 281 ods. 1 Tr. por. s poukazom na § 9 ods. 1 písm.
g) Tr. por. V takomto prípade súd zastaví trestné stíhanie obligatórne, nakoľko tak ustanovuje
medzinárodná zmluva (Dohovor, Schengenský dohovor a ďalšie).
Zastávame názor, že prvá alternatíva nie je správna, nakoľko obsahuje prvok fakultatívnosti. Svoje
tvrdenie opierame o znenie § 9 ods. 1 písm. g) Tr. por., § 281 ods. 1 Tr. por., Ústavu Slovenskej
republiky a Dohovor. Podľa § 9 ods. 1 písm. g) Tr. por. trestné stíhanie nie je možné začať, a ak už
bolo začaté, nemožno v ňom pokračovať a musí byť zastavené, ak tak ustanovuje medzinárodná
zmluva. Podľa § 281 ods. 1 Tr. por. súd zastaví trestné stíhanie, ak na hlavnom pojednávaní zistí, že
je tu niektorá z okolností uvedených v § 9 ods. 1 Tr. por. Podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy SR medzinárodné
zmluvy o ľudských právach a základných slobodách, medzinárodné zmluvy, na ktorých vykonanie nie
je potrebný zákon, a medzinárodné zmluvy, ktoré priamo zakladajú práva alebo povinnosti fyzických
osôb alebo právnických osôb a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom,
majú prednosť pred zákonmi. Ďalej podľa čl. 4 protokolu č. 7 k Dohovoru a s poukazom na ustálenú
judikatúru ESĽP nie je možné opätovne konať o tom istom skutku, toho istého obvineného ak o ňom
už raz bolo právoplatne rozhodnuté.
V zmysle čl. 1 ods. 1 Ústavy SR je Slovenská republika právny štát. Súčasťou chápania právneho
štátu je podľa nášho názoru aj čl. 2 ods. 2 Ústavy SR, podľa ktorého štátne orgány konajú len na
základe Ústavy SR, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Ak raz existuje
dôvod neprípustnosti trestného stíhania (§ 9 ods. 1 písm. g/ Tr. por.) nie je predsa možné aby mal
v právnom štáte štátny orgán možnosť „vybrať“ si ustanovenie, podľa ktorého zastaví trestné stíhanie,
prípadne bude pokračovať. Takýto postup je vzhľadom na vyššie uvedené pramene v právnom štáte
neprípustný a za správny postup preto považujeme obligatórne zastavenie trestného stíhania
v danom prípade.
ZRUŠENIE PRÁVOPLATNÉHO ROZHODNUTIA
Stavebník sa v zmysle zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších
predpisov (ďalej len ako „SSP“) obrátil so správnou žalobou na Krajský súd s požiadavkou na zrušenie
rozhodnutia o priestupku. Krajský súd doposiaľ nevydal rozhodnutie vo veci samej, ale z pohľadu
právnej teórie nám vyvstáva zaujímavá otázka. Čo v prípade, ak dôjde k právoplatnému zrušeniu
rozhodnutia o priestupku? Takýmto spôsobom by stavebník mohol dosiahnut v zásade beztrestnosť
za tak arogantné a bezočivé porušenie právnych predpisov ako je postavenie niekoľkých stavieb bez
stavebného povolenia na mieste, kde to nie je možné. Trestné stíhanie je predsa právoplatne
skončené.
Domnievame sa, že je v takomto prípade bude nielen morálnou, ale v zmysle zákona č. 153/2001 Z.
z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov s poukazom na ustanovenia Trestného poriadku aj
zákonnou povinnosťou podať na súd návrh na povolenie obnovy konania z dôvodu, že tu existuje
nová skutočnosť (rozhodnutie súdu o zrušení rozhodnutia správneho orgánu o priestupku). Z povahy
mimoriadnych opravných prostriedkov vyplýva, že zasahujú do princípu právnej istoty, ako jedného
z bazálnych pilierov právneho štátu. Ak však samotný stavebník, resp. obvinený zasiahol do tohto
princípu vlastným návrhom (správnou žalobou) podľa SSP, nevidíme dôvod pre ktorý by sme nemali
iniciovať konanie o povolenie obnovy konanie podľa § 393 a nasl. Tr. por.
Takýto postup však nie je úplne kompletný, nakoľko v danom prípade by boli pre ten istý skutok, toho
istého obvineného vedené dve konania – jedno pred správnym orgánom a druhé (trestné) na súde.
Z daného dôvodu by bolo podľa nášho názoru zo strany správneho orgánu v zmysle § 66 ods. 2 písm.
b) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov správne odloženie veci,
z dôvodu prekážky litispendencie – vedenie trestného stíhania pre ten istý skutok.
4

ZÁVER
V predkladanom príspevku sme sa venovali jednému zo základných princípov práva na
spravodlivý proces – zásady ne bis in idem. S poukazom na judikatúru ESĽP a znenie Dohovoru je
potrebné zásadu ne bis in idem aplikovať aj vo vzťahu administratívneho konania a trestného konania.
Analýzou platnej právnej úpravy sme narazili na nesúlad niektorých ustanovení Trestného poriadku
s Ústavou SR. Pri naplnení zásady ne bis in idemi musí byť trestné stíhanie obligatórne zastavené
a nemôžeme toto rozhodovanie ponechať na možnosti orgánov činných v trestnom konaní, resp.
súdu vybrať si, či vôbec zastavia trestné stíhanie. Nedokonalosť právnej úpravy Trestného poriadku
sa žiada odstrániť novelizáciou ustanovenia § 215 ods. 1 a ods. 2 Tr. por. Za vhodné riešenie
5
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považujeme najmä precizovanie právnej úpravy tým spôsobom, že by sa dôvod ne bis in idem
ústavnekonformným a medzinárodne konformným spôsobom zaviedol ako obligatórny dôvod pre
zastavenie trestného stíhania.
V nadväznosti na konkrétny, v príspevku analyzovaný, máme za to, že aplikáciu engelovských kritérií
a následné posudzovanie ne bis in idem nie je možné úplne paušalizovať a zovšeobecňovať. Každý
jeden prípad je v zásade jedinečným a je nutné veľmi starostlivo posudzovať jednotlivé kritériá.
Použitá literatúra:
ĽALÍK, T.: Právo na spravodlivý súdny proces a zásada ne bis in idem podľa Dohovoru a správne
trestanie. Dostupné online na: http://www.epi.sk/clanok-z-titulky/pravo-na-spravodlivy-sudny-procesa-zasada-ne-bis-in-idem-podla-dohovoru-a-spravne-trestanie-aktualita.htm
SEPEŠI, P.: Zásada ne bis in idem v právnych dokumentoch. Dostupné online na:
http://www.ucps.sk/clanok-140-918/Zasada_ne_bis_in_idem_v_pravnych_dokumentoch.html
RŮŽEK A., a kol. Československé trestné konanie. Bratislava : Obzor, 1984
Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov
Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov
Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
Kontaktné údaje:
JUDr. Marek Mezei
marek.mezei@flaw.uniba.sk / marek.mezei@genpro.gov.sk
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta / Okresná prokuratúra Bratislava III
Šafárikovo nám. č. 6 / Vajnorská 47
810 00 Bratislava / 832 77 Bratislava
Slovenská republika
JUDr. Branislav Delej
branislav.delej@genpro.gov.sk
Okresná prokuratúra Bratislava III
Vajnorská 47
832 77 Bratislava
Slovenská republika

743

ZÁSADA NE BIS IN IDEM A JEJ UPLATŇOVANIE PRI
MAJETKOVÝCH A HOSPODÁRSKYCH TRESTNÝCH ČINOCH
Matej Smalik1
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Autor sa v rámci príspevku zameriava na uplatňovanie zásady ne bis in idem vo vzťahu k
hospodárskym a majetkovým trestným činom a na posudzovanie konkrétnych jednotlivých skutkov
ako priestupkov, deliktov alebo a trestných činov.
Kľúčové slová: ne bis in idem, priestupok, delikt, trestný čin, majetkové a hospodárske trestné činy
Abstract: The author deals with the application of „ne bis in idem“ principle in relation to the property
and economic crimes and the evaluation of certain acts as the tresspasses, delicts or crimes.
Key words: ne bis in idem, tresspass, delict, crime, property and economic crimes

1

ÚVOD

Problematika zásady „ne bis in idem“ rezonuje právnou praxou i teóriou vo viacerých
situáciách. Najčastejšími prípadmi praktickej aplikácie zásady „ne bis in idem“ je práve situácia, kedy
za totožný skutok prichádza do úvahy jednak postih trestnoprávny a taktiež postih správnoprávny.
V rámci príspevku sa autor bude snažiť bližšie analyzovať a zamýšľať sa nad vzájomným prepojením
a aplikáciou daňových noriem vo vzťahu k normám trestnoprávnym a nad aplikáciou zásady „ne bis
in idem“ vo vzťahu k dvojitému postihu za totožný čin, t.j. vo vzťahu k postihu daňovému a postihu
trestnému.
Vo všeobecnosti môžeme konštatovať, že normy daňového práva, ako jeden z predpokladov
pre vyvodenie zodpovednosti daňových subjektov, predstavujú pomerne samostatné právne odvetvie.
Napriek tejto skutočnosti normy daňového práva úzko súvisia s ostatnými právnymi odvetviami ako
je finančné právo, správne právo, obchodné právo. V neposlednom rade nemožno opomenúť súvis
s trestným právom. Takáto spojitosť sa prejavuje najmä s ohľadom na ustanovenia Trestného zákona
o tzv. daňových trestných činoch2, samozrejme, za súčasnej aplikácie noriem daňového práva.
Vo vzťahu k zásade „ne bis in idem“ pri vyvodzovaní zodpovednosti za porušenie daňových
predpisov je z pohľadu autora potrebné veľmi citlivo skúmať prípadný dvojitý postih osoby, ktorá
porušila daňové predpisy, t.j. postih osoby jednak na základe noriem daňového práva (správny
daňový delikt) a taktiež na základe noriem trestného práva (trestný čin). V rámci tohto príspevku sa
autor snaží analyzovať prípustnosť, respektíve neprípustnosť takéhoto dvojitého postihu a to jednak
prostredníctvom použitia noriem daňového práva a taktiež prostredníctvom noriem trestného práva.
2

DAŇOVÁ OPTIMALIZÁCIA A DAŇOVÝ ÚNIK

Zo subjektívneho pohľadu autora je zrejmé, že snahy vyhnúť sa plateniu daní budú v rámci
podnikateľského prostredia stále prítomné. V kontexte daňového práva a daňovej disciplíny je nutné
z pohľadu autora rozlišovať medzi daňovou optimalizáciou a daňovým únikom. Obdobne Európska

Príspevok vznikol s podporou Agentúry na podporu výskumu a vývoja na základe grantu APVV-150740 a predstavuje subjektívny názor autora na rozoberanú problematiku
2 § 276-278a Trestného zákona
1
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komisia v rámci svojich výstupov týkajúcich sa daňovej problematiky3 za daňovú optimalizáciu
a vyhnutie sa dane4 považuje konanie v medziach zákona s cieľom minimalizovať daň alebo ju
eliminovať, častokrát v rámci využitia nejasného alebo nie úplne presného zákonného znenia
príslušných daňových predpisov. V tejto súvislosti býva ako synonymum používaný pojem daňová
minimalizácia. Daňová optimalizácia aj daňová minimalizácia sú používané ako synonymá a vo
všeobecnosti možno konštatovať, že sú právom dovolené. Naopak daňové úniky sú spojené
s protiprávnosťou takéhoto konania a sú za nich príslušnými správnymi a trestnými orgánmi ukladané
príslušné sankcie.
Ak sa v rámci ekonomickej teórie pozrieme na dôvody daňových únikov, Martinez 5 tvrdí, že
dôvody pre daňové úniky sú predovšetkým v politickom nesúhlase s legitimitou vlády alebo štátu,
v nízkej daňovej morálke, v neznalosti právnej úpravy a v zložitosti daňovoprávnych noriem. Za
najvýraznejšiu príčinu však považuje ekonomický aspekt, nakoľko výhoda vyplývajúca z uskutočnenia
daňového úniku z pohľadu subjektu prevažuje nad hrozbou postihu. Ak sa pozrieme na posledné
štatistiky trestania daňových trestných činov, v roku 2015 boli pri daňových trestných činoch v roku
2015 dokumentované škody v rozsahu 50 923 588 EUR. Celkovo pri majetkových trestných činoch
bola v roku 2015 dokumentovaná škoda v celkovom rozsahu 668 749 609 EUR.6 Ak sa pozrieme do
Českej republiky, ako uvádza Radvan7, v rámci Českej republiky sú odhady celkových daňových
únikov až vo výške 150 miliárd českých korún ročne. Odhadované i skutočné sumy daňových únikov
teda nie sú zanedbateľné a je potrebné im pripisovať dostatočnú pozornosť.
3

MOŽNÝ POSTIH DAŇOVÉHO SUBJEKTU

Vo všeobecnosti hrozia subjektu za porušenie noriem daňového práva daňovoprávne
a trestnoprávne sankcie. Práve v týchto súvislostiach je potrebné aplikovať zásadu „ne bis in idem“.
Zásada „ne bis in idem“ vo všeobecnosti znamená zásadu, ktorá vyslovene nepripúšťa a zakazuje
dvojité stíhanie za ten istý skutok a vychádza z predpokladu, že za jeden skutok má byť tá istá osoba
potrestaná len raz.8 Táto zásada garantujúca toto pravidlo v rámci územia jedného štátu je zachytená
na nadnárodnej úrovni, nakoľko Protokol č.7 k Európskemu dohovoru o ochrane ľudských práv
a základných slobôd stanovuje, že nikto nemôže byť stíhaný alebo potrestaný v trestnom konaní
podliehajúcom právomoci rovnakého štátu za trestný čin, za ktorú už bol oslobodený alebo odsúdený
konečným rozsudkom podľa zákona a trestného poriadku tohto štátu.9 Ako poukazuje Šamko10,
Európsky súd pre ľudské práva v rámci svojej bohatej judikatúry vo vzťahu k problematike „ne bis in
idem“11 definuje pojem trestný čin autonómne. To znamená, že za pojem trestný čin nepovažuje len
činy alebo skutky, ktoré sú vyslovene označené vnútroštátnym poriadkom za trestné činy. Táto
skutočnosť je rozhodujúca pri možnom zaradení a podradení skutkov, ktoré sú právnym poriadkom
Slovenskej republiky označené za priestupky alebo správne delikty (teda nie za trestné činy) vo
vzťahu k aplikácii zásady „ne bis in idem“. Takéto podradenie a aplikácia zásady „ne bis in idem“
zohráva významnú rolu aj v oblasti postihovania subjektov za daňové delikty (daňové úniky) a ich
prípadné dvojité stíhanie, kedy by následne boli stíhaní aj prostredníctvom noriem trestného práva.
S tým súvisia aj takzvané Engelovské kritériá12, ktoré stanovili tri základné kritéria posúdenia toho, či
3

European Commission. Taxation and Customs Union. The Missing Part.[online]. Brussels. 2015,
Dostupné na: http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_fraud_evasion/missing-part_en.htm.
4 Tax avoidance
5 MARTINEZ, J.-C. La Fraude fiscale. 2e éd. Paris: Presses universiaires de France, 1990, s. 29-30
6http://www.minv.sk/swift_data/source/policia/naka_opr/opr/Informacia_o_cinnosti_NAKA_P_PZ_za
_rok%202015.pdf
7 RADVAN, M.: Zásada ne bis in idem v případě trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné
povinné platby, Státní zastupitelství, Wolters Kluwer ČR a.s., 2015, roč. 13, č. 4, s. 20-27. ISSN 12143758.
8 http://thelawdictionary.org/non-bis-in-idem/
9 Článok 4 ods.1 Dohovoru
10 http://www.pravnelisty.sk/clanky/a222-danove-trestne-ciny-a-zasada-ne-bis-in-idem
11 Gradinger proti Rakúsku, Oliveira proti Švajčiarsku, Öztürk proti Nemecku a ďalšie
12 Bližšie pozri Engels a ďalší proti Holandsku
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určitý delikt kladený osobe za vinu je trestným deliktom v zmysle Európskeho dohovoru o ochrane
ľudských práv a základných slobôd. Prvé kritérium predstavuje kvalifikáciu deliktu podľa
vnútroštátneho práva. Ak čin nie je podľa vnútroštátneho práva kvalifikovaný ako trestný čin, je
potrebné použiť druhé kritérium. Druhé kritérium je aplikovateľné vo vzťahu k všeobecnosti normy, t.j.
či sa daná norma aplikuje všeobecne alebo iba na vybrané skupiny ľudí. Ak nie je daná všeobecnosť
trestnej normy, je možné vyvodiť trestnosť deliktu z tretieho kritéria. Tretie kritérium pojednáva
o druhu a stupni závažnosti sankcie, t.j. či účelom sankcie ktorá je alebo môže byť uložená za
spáchaný delikt je účel preventívno-represívny (trestná povaha) alebo je účel čisto reparačnej
povahy.13 Predpokladom uplatnenia zásady ne bis in idem je kumulatívne splnenie podmienky, že
ide o rovnaký skutok (totožnosť skutku) a o to, aby šlo o totožnú osobu, ktorá sa skutku dopustila.
4

NE BIS IN IDEM V SR A ČR

V rámci judikatúry Slovenskej republiky je pri posudzovaní daňových trestných činov vo
všeobecnosti aplikovateľný záver uvedený v rámci rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej
republiky, evidovanom pod spisovou značkou 4 Tdo 3/2011 zo dňa 10.5.2011. V tomto prípade súd
posudzoval zásadu ne bis in idem vo vzťahu k daňovému deliktu a prípadnému dvojitému postihu, t.j.
následnému trestnému stíhaniu za spáchanie trestného činu. Súd dospel k záveru, že zásadu ne bis
in idem možno vzťahovať tak na trestné činy (podľa slovenského právneho poriadku) a taktiež na činy
patriace medzi priestupky. V prípade, že pôjde o totožný skutok, je možné túto premisu vzťahovať aj
na vzájomný vzťah medzi správnym deliktom a trestným činom. Slovenský súd teda inklinuje
k skutočnosti, že ak je daňový subjekt „potrestaný“ sankciou v daňovom konaní, je potrebné aplikovať
zásadu ne bis in idem a subjekt nie je možné následne stíhať v trestnom konaní.
Naopak judikatúra v rámci Českej republiky nevykazovala podľa Radvana14 až do roku 2015
žiadne odlišné názory a vo všeobecnosti sa nevyskytovali žiadne pochybnosti o tom, že súbeh sankcií
podľa daňového práva a trestného práva je možný a bežný. Dôvodom bola skutočnosť, že judikatúra
sa obmedzovala na vyjasnenie postavenia štátu ako poškodeného subjektu a odvodzovala, že
poškodeným je Česká republika, nakoľko dlžnú daň alebo clo nie je možné uplatňovať ako majetkovú
škodu v adhéznom konaní a nárok štátu na úhradu dane vyplýva priamo zo zákona. 15 V tomto ohľade
bol rozhodujúcim názor súdu o tom, že uloženie „penálov“ nemožno chápať ako správny delikt alebo
trestné obvinenie a nejedná sa preto o sankciu podľa správneho trestania ale o príslušenstvo dane.16
V roku 2015 ale Najvyšší správny súd17 dospel k záveru, že vyššie spomínané penále predstavujú
trestné obvinenie (trestný delikt) a je preto potrebné aplikovať zásadu ne bis in idem. Hlavným
kritériom pre kvalifikáciu penále ako trestného deliktu má byť materiálna povaha tohto inštitútu a nie
iba jeho deklarovaný účel. Zo strany štvrtého senátu Najvyššieho správneho súdu ČR došlo
k postúpeniu veci rozšírenému senátu Najvyššieho správneho súdu s otázkou, či má penále trestnú
povahu (povahu trestu), na ktorú treba aplikovať zásadu ne bis in idem.
Z vyššie uvedeného je možné odvodiť, že názory na uplatňovanie zásady ne bis in idem pri
posudzovaní správnych deliktov a trestného stíhania (najmä v oblasti daňových únikov a daňových
trestných činov) nie sú úplne jednoznačné, čo sa porovnania Slovenskej republiky a Českej republiky
týka.
V nadväznosti na vyššie uvedené rozdielne názory jednotlivých súdov je potrebné dať do
pozornosti aj nedávne rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci A. a B. proti Nórsku.18

Bližšie napríklad rozhodnutie Súdneho dvora EÚ vo věci Akergerg Fransson (C-617/10 z roku 2013)
RADVAN, M.: Zásada ne bis in idem v případě trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné
povinné platby, Státní zastupitelství, Wolters Kluwer ČR a.s., 2015, roč. 13, č. 4, s. 20-27. ISSN 12143758
15 Rozsudok Najvyššieho súdu ČR, sp. Zn. 3 To 9/85, rozsudok Najvyššieho súdu ČR, sp. Zn. 11 Tdo
917/2004, Uznesenie Najvyššieho súdu ČR, sp. Zn. 15 Tdo 902/2013
16 Rozsudok Najvyššieho správneho súdu, č.k. 5 Afs 28/2013 - 36
17 Uznesenie Najvyššieho správneho súdu č.k. 4 Afs 210/2014 - 30
18 Rozsudok Veľkého senátu Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci A. a B. v Nórsko – sťažnosť
č. 29758/11 a 24130/11 zo dňa 15.11.2016
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Európsky súd pre ľudské práva riešil spor zvaný „ A. a B. proti Nórsku“. V ňom sa dvaja nórski občania
domáhali zrušenia trestu odňatia slobody za krátenie dane a to z dôvodu, že ešte pred vydaním
odsudzujúceho rozsudku uhradili im uloženú pokutu zo strany príslušného nórskeho finančného
úradu. Druhý trest (trest odňatia slobody) podľa subjektov A. a B. porušoval pravidlo „ne bis in idem“.
Európsky súd pre ľudské práva v novembri 2016 rozhodol, že pokuta uhradená príslušnému
finančnému úradu a súčasné uloženie trestu odňatia slobody príslušným trestným súdom neznamená
porušenie zásady ne bis in idem. Európsky súd pre ľudské práva uviedol, že nórsky trestný súd
zohľadnil už uhradenú pokutu a obom páchateľom uložil trest odňatia na jeden rok, aj keď mohol
uložiť trest v sadzbe niekoľkonásobne vyššej. Rozhodnutie bolo prijaté šestnástimi zo sedemnástich
sudcov, pričom jeden zo sudcov uviedol svoj odlišný názor. Postup nórskeho súdu bol podporený
pred Európskym súdom pre ľudské práva aj ďalšími krajinami, ktorých sudcovia neboli v príslušnom
senáte. Šlo napríklad o Českú republiku, Grécko, Francúzsko, Švajčiarsko a Moldavsko.
5

ZÁVER

V tejto chvíli síce nie je možné jednoznačne so 100 % istotou skonštatovať, čo bude
rozhodnutie A a B verzus Nórsko znamenať pre aplikáciu zásady ne bis in idem v rámci právneho
prostredia Českej republiky, no najmä Slovenskej republiky. Otáznym ostáva aj to, akým spôsobom
sa vysporiadať so závermi Najvyššieho súdu Slovenskej republiky uvedenými vo vyššie
spomínanom rozhodnutí 4 Tdo 3/2011 zo dňa 10.5.2011, ktoré sú rozdielne od novo prijatých záverov
v rámci rozhodnutia A. a B. proti Nórsku. Autor predpokladá a zastáva názor, že toto rozhodnutie
otvára cestu k uplatneniu dvojitého postihu za totožný skutok v prípade daňových trestných činov.
Autor netvrdí, že je to vo vzťahu k zásade ne bis in idem neprípustné, skôr je dôležité apelovať na
primeranosť a odôvodnenosť takéhoto postupu v jednotlivých konkrétnych prípadoch.
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K PRÁVNÍ MOCI TRESTNÍHO PŘÍKAZU1
Dalibor Šelleng
Právnická fakulta, Univerzita Karlova
Abstrakt: Příspěvek se věnuje problematice právní moci trestního příkazu, a to jak právní moci
materiální, tak formální. Autor se pak zaměřuje například na otázku částečného odporu proti trestnímu
příkazu či na otázku nicotnosti této formy rozhodnutí.
Kľúčové slová: právní moc, trestní příkaz, nicotnost
Abstract: The paper deals with the issues of the legal effect of the penal order in the criminal
proceedings, both material and formal legal effect. The author focuses on the problems of the partial
objection or on the nullity of this form of the judicial decision.
Key words: legal effect, penal order, nullity
Trestní příkaz představuje zvláštní typ soudního rozhodnutí, které má dvojí povahu. V prvé
řadě jde o kvalifikovaný návrh obviněnému a event. dalším zainteresovaným osobám, zda souhlasí
s vyřízením trestní věci bez jejího veřejného a ústního projednání soudem a zda souhlasí s právní
kvalifikací skutku a s uložením v něm navržených sankcí (trestní příkaz tedy představuje zvláštní
formu tzv. plea bargaining, kdy uložený trest je výsledkem oferty ze strany orgánu činného v trestním
řízení a akceptace této oferty obviněným a veřejným žalobcem). Druhá povaha trestního příkazu
spočívá v tom, že je-li akceptován, stane se závazným, jinými slovy: nabývá účinků pravomocného
odsuzujícího rozhodnutí ve věci samé. Zákonodárce však toto rozlišení důsledně nerespektuje, když
trestnímu příkazu přiznává povahu odsuzujícího rozsudku bez dalšího, a to i v době před jeho
akceptací (§ 314e odst. 7 TŘ). Tento příspěvek se zaměřuje na zvláštní charakter trestního příkazu
vzhledem k současné české právní úpravě.
Právní moc propůjčuje trestnímu příkazu stabilitu, čímž přispívá i k udržení stability
společenských vztahů, k jejichž ochraně je trestní příkaz vydán. Právní moc taktéž přispívá k zajištění
právní jistoty, která je nezbytným předpokladem právního pořádku ve společnosti. 2 Právní moc sebou
přináší účinky, na základě kterých dělíme právní moc na materiální a formální.
Formální právní mocí rozumíme nezměnitelnost rozhodnutí, tj. že v rámci procesu, ve kterém
byl trestní příkaz vydán, nelze o věci, jež byla předmětem procesu, již dále jednat. Nezměnitelnost
rozhodnutí je výrazem definitivního skončení daného procesu.3 Trestní příkaz tak nabývá formální
právní moci marným uplynutím osmidenní lhůty pro podání odporu osobou oprávněnou event. ještě
dříve, pakliže se všechny osoby oprávněné výslovně vzdaly svého práva k podání odporu.
Nezměnitelnost je ovšem chápána pouze relativně. Existují instituty, které právní moc v tomto smyslu
mohou narušit. V případě trestního příkazu se jedná o mimořádné opravné prostředky (stížnost pro
porušení zákona podle § 266 a násl. TŘ a obnova řízení podle § 277 a násl. TŘ), úspěšnou ústavní
stížnost, kdy Ústavní soud svým nálezem zruší vydaný trestní příkaz, dále o institut navrácení lhůty
(§ 61 odst. 2 TŘ) a o případy uložení souhrnného či společného trestu (§ 43 odst. 2 a § 45 TZ), kdy
byl obviněný již dříve pravomocně odsouzen pro některý ze sbíhajících se skutků, resp. pro některý
z dílčích útoků pokračování v trestném činu trestním příkazem.
Materiální právní mocí trestního příkazu rozumíme závaznost trestního příkazu, tj. skutečnosti
zjištěné výrokem jsou zjištěny definitivně a trestní obžaloba je konzumována. V této souvislosti se
hovoří o zásadě ne bis in idem. Jedná se ve své podstatě o výjimku z pravidla, že akceptací trestního
Tento příspěvek vznikl v rámci projektu Progres Q02 „Publicizace práva v evropském a
mezinárodním srovnání“.
2 Viz JELÍNEK, J. a kol.: Trestní právo procesní. 4. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges,
2016, s. 461.
3 Viz JELÍNEK, J., ŘÍHA, J., SOVÁK, Z.: Rozhodnutí ve věcech trestních. 3. aktualizované a podstatně
přepracované vydání. Praha: Leges, 2015, s. 148.
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příkazu se obviněný vzdává svých procesních práv. Nepodáním odporu totiž vznikají účinky ve smyslu
čl. 4 protokolu č. 7 k Úmluvě, tedy právo obviněného nebýt stíhán nebo potrestán v trestním řízení
podléhajícím pravomoci téhož státu za trestný čin, za který již byl osvobozen nebo odsouzen
konečným rozsudkem podle zákona a trestního řádu tohoto státu.4 V české právní úpravě je zásada
ne bis in idem zakotvena v ust. § 11 odst. 1 písm. f) TŘ, které stanoví, že proti tomu, proti němuž
dřívější stíhání pro týž skutek skončilo pravomocným rozsudkem soudu nebo bylo rozhodnutím soudu
nebo jiného oprávněného orgánu pravomocně zastaveno, jestliže rozhodnutí nebylo v předepsaném
řízení zrušeno. Za nedostatek lze přitom považovat, že ustanovení hovoří pouze o rozsudku. Trestní
příkaz má sice povahu odsuzujícího rozsudku (jak jsem již uvedl výše, tato povaha by měla nastat
teprve po akceptaci), ale rozsudkem není. Zákonodárce by tedy měl dané ustanovení ještě výslovně
doplnit o trestní příkaz.
Ustanovení § 314g odst. 2 TŘ stanoví, že byl-li podán proti trestnímu příkazu oprávněnou
osobou ve lhůtě odpor, trestní příkaz se tím ruší a samosoudce nařídí ve věci hlavní líčení; při
projednání věci v hlavním líčení není samosoudce vázán právní kvalifikací ani druhem a výměrou
trestu obsaženými v trestním příkazu. Jinak se trestní příkaz stane pravomocným a vykonatelným.
Z uvedeného vyplývá, že zákon spojuje právní moc s nepodáním odporu ve lhůtě oprávněnou
osobou. Z tohoto nutno dovodit, že právní moc materiální je podmíněna již existující právní mocí
formální.5
Právní moc rozhodnutí můžeme dále dělit na relativní a absolutní a právní moc úplnou a
částečnou.
Absolutní právní mocí rozumíme případ, kdy se výrok trestního příkazu stal pravomocným proti
všem osobám, které jsou oprávněny podat odpor, a nelze tedy již očekávat žádné změny. Relativní
právní mocí by pak byla myšlena situace, kdy rozhodnutí nabylo právní moci jen vůči některé nebo
některým z osob oprávněných podat odpor. Trestní příkaz podle doslovné dikce zákona nemůže
vykazovat relativní právní moc. Trestní příkaz lze napadnout pouze jako celek, tedy všechny výroky
současně a všechny výroky trestního příkazu se ex lege ruší. Problémem však je, že v soudní praxi
je jedním trestním příkazem mnohdy nesprávně rozhodováno ohledně vícero spoluobviněných.
Soudní praxe totiž dovodila, že obviněný podává odpor pouze ohledně těch výroků, které se jej týkají.
Výroky ohledně dalších obviněných tak mohou nabýt nezávisle právní moci a lze tedy hovořit o
relativní právní moci. Takováto praxe ovšem odporuje doslovnému znění zákona.
Úplná právní moc označuje situaci, kdy rozhodnutí již není možné napadnout v žádné jeho
části, takže se stalo pravomocným v celém svém rozsahu. O částečnou plnou moc jde tehdy, pokud
tu je i po podání odporu nějaký výrok rozhodnutí, který nelze v následném řízení přezkoumat.6
Částečná právní moc je opět myslitelná pouze v případě, že je trestním příkazem rozhodováno o
několika spoluobviněných.
Právní moci nikdy nemohou nabýt chyby psací a početní, v tomto směru je trestní příkaz vždy
opravitelný.7 Podle ust. § 131 odst. 1 TŘ může předseda senátu zvláštním usnesením kdykoli opravit
písařské chyby a jiné zřejmé nesprávnosti, k nimž došlo ve vyhotovení rozsudku a jeho opisech tak,
aby vyhotovení bylo v naprosté shodě s obsahem rozsudku, jak byl vyhlášen. Opravu může nařídit i
soud vyššího stupně. Pokud jde o trestní příkaz, tento se nevyhlašuje, to však neznamená, že by se
dané ustanovení na něj nevztahovalo analogicky. Ústavní soud konstatoval, že i v případě trestního
příkazu lze per analogiam přiměřeně postupovat podle ustanovení § 131 odst. 1 TŘ. Je sice zřejmé,
že u trestního příkazu nedochází k jeho vyhlášení tak, jako v případě rozsudku, nicméně i u trestního
příkazu musí existovat možnost dodatečně opravit písařské chyby a zřejmé nesprávnosti, k nimž
došlo v jeho vyhotovení a v jeho opisech.8 Obdobně i ve svém novějším rozhodnutí judikoval, že užití
§ 131 odst. 1 TŘ per analogiam k opravám i nevyhlašovaných rozhodnutí je obecně přípustné a
nemůže být považováno za vyloučené pravidlem zákazu analogie v případech, kdy dochází k zásahu
Viz rozsudek ESLP ve věci Ruotsalainen proti Finsku ze dne 16. 6. 2009.
PRUŠÁK, J.: Československé řízení trestní. Praha: Všehrd, 1921, s. 174 nebo ŠÁMAL, P. Opravné
prostředky v trestním řízení. Stížnost pro porušení zákona. Obnova řízení. Praha: C. H. Beck, 1999,
s. 72.
6 Srov. JELÍNEK, J., ŘÍHA, J., SOVÁK, Z.: Rozhodnutí ve věcech trestních. 3. aktualizované a
podstatně přepracované vydání. Praha: Leges, 2015, s. 158.
7 PRUŠÁK, J.: Československé řízení trestní. Praha: Všehrd, 1921, s. 173.
8 Viz usnesení Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 6/99 ze dne 9. 2. 1999.
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do ústavně zaručených práv a svobod, neboť opravná usnesení jsou pouze doplňkem těch
rozhodnutí, která opravují, bez samostatného významu.9
Opravným usnesením ovšem nelze zhojit trestní příkaz, který se netýká osoby, jíž byl doručen,
ale zcela jiné prokazatelně odlišné osoby. V jednom z rozhodnutích Nejvyššího soudu byla řešena
situace, kdy odsouzený byl v trestním příkazu identifikován tak, že se shodovalo pouze jméno, odlišně
však bylo uvedeno datum narození, povolání a také bydliště. Příslušný soud následně vydal opravné
usnesení, ve kterém již identifikační údaje uvedl správně, toto usnesení však bylo dovolacím soudem
zrušeno s odkazem, že takto v rámci trestního příkazu postupovat nelze. V něm uvedená osoba není
zjevně shodná s osobou dovolatele, a proto také zmíněný trestní příkaz nemůže mít ani ve vztahu k
dovolateli účinky pravomocného rozhodnutí (ty má ve vztahu k tam označené a od dovolatele rozdílné
osobě) a nemůže tedy založit překážku věci rozhodnuté, která by bránila novému rozhodnutí v téže
(skutkově stejné) věci týkající se již ovšem správně dovolatele, a to i s odkazem na ustanovení § 11
odst. 1 písm. f) TŘ, podle kterého nelze v trestním stíhání pokračovat proti tomu, proti němuž dřívější
stíhání pro týž skutek skončilo pravomocným rozsudkem (trestním příkazem). O takový případ však
zjevně nejde, protože uvedený (vydaný) trestní příkaz se nevztahoval k osobě dovolatele, ale k osobě
(ať již existující či nikoli) jiné.10
Zajímavou otázkou je, zda může trestní příkaz nabýt právní moci tehdy, když je doručen pouze
obviněnému a nikoli jeho obhájci, je-li dán důvod nutné obhajoby. Ustanovení § 314f odst. 2, poslední
věta, TŘ stanoví, že má-li obviněný obhájce, doručí se trestní příkaz též jemu. Crha se v této
souvislosti zabývá blíže situací, kdy je obviněný během vydání a následného doručování trestního
příkazu v jiné věci ve vazbě, a zároveň nemá obhájce. A to i přesto, že soud měl postupovat podle §
36 odst. 1 písm. a) TŘ, konstatovat důvody nutné obhajoby a určit obviněnému ve smyslu § 38 odst.
1 TŘ lhůtu ke zvolení obhájce. Soud však vazbu obviněného nezjistil nebo ji sice zjistil, ovšem
neuvědomil si, jaká práva z této okolnosti obviněnému vznikají. Crha poukazuje na nejednotnost
judikatury Nejvyššího soudu, kdy ve věci sp. zn. 2 Tzn 177/96 soud konstatoval, že i přes chybějícího
obhájce nabude trestní příkaz právní moci, postačí tedy doručení obviněnému. Jiný senát ovšem ve
věci sp. zn. 2 Tzn 2/97 došel k závěru, že absentující doručení obhájci brání nabytí právní moci s tím,
že teprve od pozdějšího doručení někomu z dvojice obviněný/obhájce může započnout běh
osmidenní lhůty pro podání odporu. Nebyl-li obhájce zvolen nebo ustanoven, nemůže tak trestní
příkaz právní moci nabýt.
Souhlasit lze jak s druhým názorem Nejvyššího soudu, tak taktéž s Crhovou doplňkovou
argumentací. Ten rozvádí výše citované ust. § 314f odst. 2, poslední věta, TŘ. Pokud se má trestní
příkaz doručit i obhájci, pakliže jej obviněný má, je tím nutné rozumět nejen případy, kdy obviněný
obhájce skutečně má, ale i případy, kdy jej mít musí. V opačném případě by byla práva obviněného
neúměrně zkrácena a soudy by vlastně bez jakýchkoli procesních účinků mohly pro případy vydání
trestního příkazu zákonnou povinnost nutné obhajoby zcela ignorovat. Dále, § 314g odst. 1 TŘ uvádí,
že jestliže se trestní příkaz doručuje jak obviněnému, tak i jeho obhájci, běží lhůta od toho doručení,
které bylo provedeno později. Z daného vyplývá stejný režim jako u rozsudků, aby nastala právní moc,
je třeba, aby marně uplynula lhůta pro podání odporu, a ta musí být zaručena i obhájci, pakliže je dán
případ nutné obhajoby.11
Prušák si pokládá otázku, zda se mohou vyskytnout rozhodnutí obsahově tak vadná, že nikdy
nemohou nabýt právní moci. K tomu uvádí, že jde-li o rozsudky, každý nabývá formální právní moci,
bez ohledu na jeho, byť i nejzávažnější vady. Ovšem každý rozsudek, pokud má nabýt právní moci,
předpokládá řízení dle trestního řádu. Tam, kde řízení po vnější stránce trpí tak závažnými
nedostatky, že nelze hovořit o trestním řízení dle trestního řádu, nemůže též dojít k rozhodnutí právně
platnému a účinnému. Takové rozhodnutí však je zbytečné ve zvláštním řízení prohlašovat neplatným
a neúčinným, neboť jeho neplatnost je evidentní, plynoucí z právních předpisů. Tím si lze také
vysvětlit, že trestní řád nemá zvláštní ustanovení o zjišťování absolutní zmatečnosti. Jako příklady
rozhodnutí, které nemůže nabýt právní moci, uvádí Prušák rozhodnutí duševně chorého soudce, který
odsoudí k trestu odnětí svobody osmileté dítě nebo rozsudek nad osobou, která je vyňata z působnosti
trestního řádu.12 Rozhodnutí je tedy třeba považovat za nicotná pouze u těch nejzávažnějších
Viz nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 835/14 ze dne 12. 8. 2014.
Viz usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 3 Tdo 816/2013 ze dne 28. 8. 2013.
11 Viz CRHA, L.: K právní moci trestního příkazu. Trestní právo. 1997, č. 10, s. 2 – 3.
12 Viz PRUŠÁK, J.: Československé řízení trestní. Praha: Všehrd, 1921, s. 175 – 177.
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právních vad. Poněkud reálnějším případem, než který uvádí Prušák, by mohla být situace, kdy
v trestním příkazu absentuje popis skutku. Za takové situace není možné, aby trestní příkaz nabyl
právní moci, nelze uplatnit zásadu ne bis in idem, nelze se platně vzdát práva na ústní projednání
věci skrze nepodání odporu, neboť obviněný není obeznámen s tím, o jakou věc se jedná, atd.
Blíže je institut nicotnosti rozhodnutí popsán v německé literatuře. Ta mimo jiné uvádí, že v
případě chybějícího podpisu rozhodujícího trestního soudce, je trestní příkaz nicotným. 13 Německá
jurisprudence při hodnocení, zda je rozhodnutí (včetně trestního příkazu) nicotným, vychází z tzv.
Evidenztheorie, ta podmiňuje závěr o nicotnosti rozhodnutí takovou jeho vadou, na základě níž by
bylo nezadržitelné považovat z hlediska právní jistoty a principu spravedlnosti dané rozhodnutí za
existentní. Tento názor je přitom obecně přijímaný, neboť existují rozhodnutí, u nichž by vyslovení
jejich nicotnosti způsobilo méně škod, než pokud bychom takovým rozhodnutím přiznali právní účinky.
Nicotnost se uplatní podpůrně tam, kde nelze využít opravných prostředků. 14
V souvislosti s právní mocí trestního příkazu, jež je vázána na (ne)podání odporu se de lege
ferenda nabízí možnost podání odporu pouze ve vztahu k určitým částem trestního příkazu obdobně,
jako tomu je v Německu (§ 410 odst. 2 StPO). Německá nauka hovoří o tzv. omezení odporu
(Beschränkung des Einspruchs). Rozlišuje se tak omezení vertikální (vertikale Beschränkung), kdy je
odpor omezen na jeden z vícero skutků, o nichž se rozhodovalo trestním příkazem, a omezení
horizontální (horizontale Beschränkung), kdy se odpor týká pouze určité části některého z výroků,
aniž by další část stejného výroku byla dotčena. Takové odloučení jednotlivých částí výroků není
myslitelné, jde-li o výrok o vině za konkrétní skutek, nabízí se však v případě výroku o trestu. Je tak
možné např. napadnout výši trestu odnětí svobody nebo výši denní sazby u peněžitého trestu, aniž
by bylo napadeno uložení konkrétního druhu trestu. Uvedená právní úprava je praktická zejména v
případě, kdy obviněný principiálně souhlasí s peněžitým trestem, ovšem objektivně si nemůže dovolit
zaplatit výši, kterou mu soud uložil. V následném řízení tak pouze soudu doloží, že jeho majetkové
poměry mu výkon peněžitého trestu v navržené podobě nedovolují.15 Pokud by ale trestní příkaz např.
ukládal vedle peněžitého trestu ještě zákaz činnosti ve smyslu zákazu řízení, není možné účinně
podat odpor vůči výši jedné denní sazby, neboť mezi výší denní sazby a tím, že vedle tohoto druhu
trestu byl ještě uložen zákaz činnosti, existuje souvztažnost. Je proto nutné zkoumat, zda je vskutku
možné danou část posuzovat odděleně od jiné části konkrétního výroku. Je-li omezený odpor
neúčinný, nahlíží se na něj, jako by šlo o odpor standardní, neomezený. Jelikož německá úprava
umožňuje zpětvzetí odporu, je možné omezit odpor pouze na určité výroky či jejich části i zpětně, a
to prostřednictvím částečného zpětvzetí odporu.16 V případě omezeného odporu proti výroku o trestu
pak následní vyhlášení rozsudku v hlavním líčení vypadá následovně: „obžalovaný XY, jehož vina
byla vyslovena trestním příkazem ze dne XX. XX. XXXX, se odsuzuje k „výrok o trestu“. 17 Pokud
odpor napadá výši stanovené denní sazby u peněžitého trestu, může soud se souhlasem obviněného,
obhájce a státního zastupitelství rozhodnout bez nařízení hlavního líčení, nemůže však změnou výše
denní sazby zhoršit postavení obviněného (§ 411 odst. 1 StPO). Tato možnost byla do trestního řádu
vnesena jeho novelou provedenou zákonem o modernizaci justice (1. Justizmodernisierungsgesetz).
Německá právní úprava může být pro zákonodárce inspirací také vzhledem k možnosti vzít
podaný odpor zpět. Současná nemožnost zpětvzetí odporu je nejen na překážku rychlosti a
hospodárnosti trestního řízení jakožto klíčového smyslu institutu trestního příkazu, ale může se
v konkrétním případě projevit velmi nevhodně. Jedná se kupříkladu o případ, kdy odpor podá osoba
oprávněná podat odvolání ve prospěch obviněného (srov. § 314g odst. 1 TŘ). Tato osoba takto může
učinit i bez vědomí obviněného, který by sám s obsahem trestního příkazu souhlasil. Podaný odpor
však již zpět vzít nelze, přičemž se v následném řízení neuplatňuje zásada zákazu reformationis in
13

Viz MEYER-GOSSNER, L., SCHMITT, B.: Strafprozessordnung: Gerichtsverfassungsgesetz,
Nebengesetze und ergänzende Bestimmungen. 58., neu bearbeitete Auflage. München: Verlag C. H.
Beck, 2015, s. 1592.
14 Viz RAU, I., ZCHIESCHACK, F.: Reaktionsmöglichkeiten der Staatsanwaltschaft auf
„verfassungswidrige” Strafbefehle. JuS. 2005, s. 802.
15 Viz HUBER, M.: Aus der Praxis: Volles Risiko oder doch nur Teileinspruch gegen Strafbefehl? JuS.
2003, s. 1210.
16 Viz GERCKE, B., JULIUS, P., TEMMING, D., ZÖLLER, M.: Heidelberger Kommentaar zum
Strafprozeßordnung. 3. bearb. Auflage. Heidelberg: C. F. Müller Verlag, 2001 , s. 1517.
17 Viz GERCKE, B., JULIUS, P., TEMMING, D., ZÖLLER, M.: Tamtéž, s. 1525.
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peius. Takto může odpor ad absurdum podat například manželka obviněného, která má
v předmětném trestním řízení postavení poškozené, přičemž ze samotné pozice poškozené by
k podání odporu oprávněná nebyla. V Německu pak může být podaný odpor vzat zpět, dokud
prvoinstanční soud nevyhlásí ve věci rozsudek. Obdobně jako v případě zpětvzetí obžaloby, je po
zahájení hlavního líčení možné vzít jej zpět pouze se souhlasem ostatních stran (včetně státního
zastupitelství, vyjma soukromého žalobce), a to do doby, než soud započne vyhlašovat ve věci
rozsudek. Po účinném zpětvzetí nabývá již vydaný trestní příkaz bez dalšího právní moci.
Podmíněnost právní moci trestního příkazu se projevuje ještě v jednom směru. Nedostaví-li se bez
řádné omluvy na posléze nařízené hlavní líčení obviněný ani jeho obhájce, rozhodne soud (§ 412
StPO) rozsudkem, že se odpor zamítá (Verwerfungsurteil). Proti takovémuto rozsudku je přípustné
odvolání (§ 329 odst. 3, § 44 a 45 StPO), jehož důvody však mohou být omezeny pouze na to, že
nebyly splněny podmínky k vydání takovéhoto rozsudku. Soud má však povinnost vyčkat určitou
chvíli, zda se obviněný či jeho obhájce nakonec přece jen nedostaví. Komentář uvádí čekací dobu
zhruba 15 minut ve větším městě, 5 minut v menším městě, v závislosti na dopravní situaci.18
Z výše uvedeného je tedy zjevné, že problematika právní moci trestního příkazu je v mnoha
ohledech ještě složitější než v případě rozsudků. Považoval bych de lege ferenda za vhodné, aby
český zákonodárce především vzhledem k připravované rekodifikaci trestního práva procesního
zvážil modifikaci úpravy odporu tak, aby bylo možno tímto prostředkem napadnout i jednotlivé části
trestního příkazu, a především pak zvážil umožnění oprávněným osobám vzít podaný odpor zpět.
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NE BIS IN IDEM Z POHĽADU EKONOMICKÉHO ROZSAHU
TRESTNÉHO ČINU KRÁDEŽE SPÁCHANÉHO VLÁMANÍM1
Veronika Tóthová, Martin Štrkolec
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Katedra trestného práva
Abstrakt: Príspevok poukazuje na problematiku stíhania páchateľov krádeže spáchaného vlámaním
podľa § 212 ods. 4 písm. b) zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v jeho platnom znení, kde sa
autori v úvode snažia poukázať všeobecne na problematiku porušovania zásady ne bis in idem pri
stíhaní páchateľov podľa predmetného hmotnoprávneho ustanovenia a neskôr v článku rozoberajú
ekonomický rozmer takto stíhaných trestných činov, kde poukazujú na porušovania limitov zákonnosti
a ústavnosti a neopomínajú možnosti procesnej obrany a taktiež možnosti podávania ústavných
sťažností proti postupu orgánov činných v trestnom konaní a súdov.
Kľúčové slová: krádež, vlámanie, škoda, ne bis in idem, ústavnosť, zákonnosť, Ústavný súd
Slovenskej republiky.
Abstract: The contribution highlights the issue of prosecution of offender of theft committed burglary
under § 212 paragraph. 4 point. b) Law no. 300/2005 Coll. The Penal Code in its amended where the
authors at the beginning of trying to refer generally to the issue of violate of the principle of ne bis in
idem in the prosecution of offenders according to the substantive provisions, and later in the article
discussed the economic dimension thus prosecuted crimes of which point to a violation of the limits
of legality and constitutionality and not neglect the possibility of a procedural defense as well as the
possibility of administering constitutional complaints procedure in criminal justice

Keywords: theft, burglary, demage, ne bis in idem, constitutionality, legality, The Constitutional court.
1

ÚVOD

V roku 2016 dochádza k jednotnému postupu OČTK pri stíhaní páchateľov trestných činov
krádeže vlámaním a to takým spôsobom, že uvedené konanie v prípade presiahnutia škody vyššej
ako 266 EUR, je takéto konanie subsumované pod § 212 ods. 4 písm. b) Trestného zákona v jeho
platnom znení, čo znamená závažnejším spôsobom konania s poukazom na § 138 písm. e) Trestného
zákona2. Uvedený postup nastal na základe pokynu GP SR3, čo v praxi znemená, že všetky konania
páchateľa, ktorý si prisvojil cudziu vec tým, že sa jej zmocnil, spôsobil tak malú škodu a taký čin
spáchal vlámaním, sa právne kvalifikuje ako zločin krádeže podľa § 212 ods. 1. ods. 4 písm. b)
Trestného zákona v jeho platnom znení.
Uvedená argumentácia vychádzajúca z pokynu GP SR však nie je žiadne nóvum, keďže plne
kopíruje Stanovisko NS SR č. 116/2012 z decembra roku 2011, ktoré v čase vydania vyvolalo kritické
reakcie. Z vyššie zmieneného vyplýva, že 4 roky po vydaní stanoviska Najvyššieho súdu stále
dochádzalo k polemike a v praxi sa stále vyskytovali prípady kedy konanie páchateľa, ktorý si prisvojil
cudziu vec tým, že sa jej zmocnil, spôsobil tak malú škodu a taký čin spáchal vlámaním kvalifikoval
ako prečin krádeže podľa § 212 ods. 2 písm. a) Trestného zákona, kedy vlámanie bolo posudzované
ako znak základnej skutkovej podstaty, nakoľko aplikácia kvalifikovanej skutkovej podstaty bola

Príspevok vznikol s podporou a v rámci riešenia projektu UPJŠ v Košiciach VVGS-2016-306:
Ekonomická kriminalita: Juristické, kriminologické a kriminalistické aspekty.
2 Podľa § 138 ods. 1 písm. e) Trestného zákona: Závažnejším spôsobom konania sa rozumie
spáchanie trestného činu vlámaním.
3 Pokyn generálneho prokurátora č. IV/1 Spr 8/16/1000-23.
1
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vylúčená s poukazom na § 38 ods. 1. Trestného zákona.4 Postup OČTK teda nastal až po vydaní
pokynu GP SR, ktorý je záväzný a teda sú povinní sa ním riadiť. Pokyn GP SR sa teda v tomto svetle
javil jako jediná vhodná možnosť riešenia uvednej polemiky, keďže v praxi sa neustále vyskytolvali
rôzne prístupy k stíhaniu páchateľov krádeže vlámením. Načrtnutá situácia však spôsobuje, že
uvedený postup OČTK v právnej praxi podľa názoru autorov naráža na limity zákonnosti a ústavnosti,
čo bude bližšie rozoberané nižšie v článku.
Obe tak Stanovisko NS SR ako aj pokyn GP SR zhodne ustanovujú: „Ak si páchateľ prisvojí
cudziu vec, tým, že sa jej zmocní, spôsobí tak malú škodu a spácha trestný čin vlámaním, naplní
zákonné znaky zločinu krádeže podľa §212 ods. 1, ods. 4 písm. b) Trestného zákona, pri použití §
138 písm. e) Trestného zákona. Takéto posúdenie činu jeho podradením pod kvalifikovanú skutkovú
podstatu je v pomere špeciality ku kvalifikácii skutku podľa § 212 ods. 2 písm. a) Trestného zákona,
ktorá sa použije len vtedy, ak páchateľ krádežou vlámaním nespôsobí ani malú škodu (§125 ods. 1
Trestného zákona.“
K uvedeným právnym vetám Stanoviska NS SR a pokynu GP SR sa vyjadrovalo už niekoľko
odborníkov z praxe a teda nedá nám zhrnúť najpodstatnejšie postrehy a závery.
Podľa § 38 ods. 1 Trestného zákona na okolnosť, ktorá je zákonným znakom trestného činu
nemožno prihliadnuť ako na:
- poľahčujúcu okolnosť
- priťažujúcu okolnosť
- okolnosť, ktorá podmieňuje uloženie trestu pod zákonom ustanovenú dolnú hranicu trestnej sadzby
a v neposlednom rade
- okolnosť ktorá podmieňuje použitie vyššej trestnej sadzy.
Ustanovenie § 38 Trestného zákona teda predstavuje výslovný zákonný zákaz dvojitého
pričítania tej istej okolnosti a to tak na ťarchu ako aj v prospech páchateľa. Ide teda o kogentnú normu,
ktorá stanovuje pravidlo od ktorého sa nemožno za žiadnych okolností odchýliť. Takéto pravidlo
nemožno dopĺňať výkladom, či analógiou v tomto prípade v neprospech páchateľa a už vôbec nie
voľnou úvahou súdu pri rozhodovaní, ktorá nemá výslovnú oporu v zákonnom ustanovení.5
Ustanovenie § 38 ods. 1 Trestného zákona vyslovene stanovuje, že ak je určitá okolnosť
znakom základnej skutkovej podstaty trestného činu nemôže byť zároveň aj znakom kvalifikovanej
skutkovej podstaty toho istého trestného činu.
Na tomto mieste je nutné konštatovať, že výklad uvedený v Stanovisku NS SR vylučuje
aplikáciu ustanovenia § 38 ods. 1 Trestného zákona a to konkrétne na mieste kde uvádza:
„Ustanovenie §38 ods. 1 Trestného zákona treba vykladať tak, že prikazuje prednostnú kvalifikáciu
určitej okolnosti ako zákonného znaku trestného činu. Ak je konkrétna okolnosť okolnosťou
podmieňujúcou použitie vyššej trestnej sadzby, vytvára kvalifikovanú skutkovú podstatu so základnou
skutkovou podstatou, ktorá túto okolnosť neobsahuje, napriek tomu, že jej zákonným znakom
uvedeným v inej základnej skutkovej podstate trestného činu, ak kvalifikovaná skutková podstata
pokrýva väčší počet zákonných znakov trestného činu. To platí aj vtedy, ak jedno ustanovenie
osobitnej časti Trestného zákona obsahuje dve (alebo viac) samostatných skutkových podstát.“
Ustanovenie § 38 ods. 1 Trestného zákona je upravená konkurencia okolností, ktoré súčasne
tvoria znak skutkovej podstaty trestného činu, ktoré sa použije ak je to na prospech páchateľa. Vo
vzťahu jednotlivých okolností uvedených v § 38 ods. 1 Trestného zákona platí zásada subsidiarity
doplnená o zásadu zákazu dvojitého pričítania, t.j. páchateľ môže byť za naplnenie určitého znaku
skutkovej podstaty trestného činu potrestaný iba raz. 6 Uvedené je vyjadrením zásady ne bis in idem
v trestnom práve hmotnom. V rámci trestného práva procesného vyvoláva zásada ne bis in idem

Podľa § 38 ods. 1 Trestného zákona: „Na okolnosť, ktorá je zákonným znakom trestného činu,
nemožno prihliadnuť ako na poľahčujúcu okolnosť, priťažujúcu okolnosť, okolnosť, ktorá podmieňuje
uloženie trestu pod zákonom ustanovenú dolnú hranicu trestnej sadzby, alebo okolnosť, ktorá
podmieňuje použitie vyššej trestnej sadzby.“
5 Bližšie podrobne pozri: ŠAMKO P.: Niekoľko kritických poznámok k aktuálnej judikatúre Najvyššieho
súdu, publikované na www.pravnelisty.sk.
6 ČÉNTEŠ J. a kol., 2013 Trestný zákon: Veľký komentár, Bratislava: Eurokódex.
4
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odlišné konzekvencie.7 Ustanovenie § 38 ods. 1 Trestného zákona teda výslovne stanovuje, že ak je
určitá okolnosť znakom základnej skutkovej podstaty trestného činu, nemôže byť zároveň aj znakom
kvalifikovanej skutkovej podstaty toho istého trestného činu. Teda citované ustanovenie v žiadnom
prípade neumožňuje voľnú úvahu o tom, že je možné vybrať si skutkovú podstatu, ktorá pokrýva väčší
počet zákonných znakov trestného činu, takýto výklad by popieral aplikáciu ustanovenia § 38 ods. 1
Trestného zákona a bol by výkladom contra legem.
Jednoznačne sa možno stotožniť s názorom, že ak si páchateľ prisvojuje cudziu vec tým, že
sa jej zmocní a taký trestný čin spácha vlámaním vždy svojim konaní napĺňa znaky základnej
skutkovej podstaty trestného činu krádeže vlámaním podľa § 212 ods. 2 písm. a) Trestného zákona,
vždy už je táto základná skutková podstata dokonaná a to bez ohľadu na to, či pri takejto krádeži
spôsobí škodu malú alebo nižšiu. Okolnosť, ktorá by podmieňovala použitie vyššej trestnej sadzby,
by mohlo byť spôsobenie škody väčšej, značnej alebo väčšieho rozsahu, ale vždy by boli len
kvalifikačným znakom ku základnej naplnenej skutkovej podstate trestného činu krádeže podľa § 212
ods. 2.8 Uvedené však taktiež nie je v súlade so zásadou úmernosti trestnej represie, nakoľko táto
aplikácia zákona by znamenala rovanké trestanie podľa tej istej trestnej sadzby páchateľov krádeže
vlámaním a páchateľov obyčajných krádeží.
Tak ako už bolo uvádzané Stanovisko NR SR a taktiež samotný pokyn GP SR je v rozpore
s princípom proporcionality najmä čo sa týka spôsobeniu jednotlivých škôd a s tým súvisiacich
sadzieb , ktoré sú pri trestnom čie krádeže odstupňované podľa výšky škody, čo bude rozobrené
taktiež nižšie v článku.
2

DÔSLEDKY STRIKTNÉHO DODRŽIAVANIA POKYNU GENERÁLNEHO PROKURÁTORA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Tak ako už bolo vyššie uvedené pokyn GP SR je pre OČTK záväzný a teda aplikácia iného
ustanovenia pri krádeži vlámaním při spôosbení škody minimálne 266 Eur ako podľa §212 ods. 1,
ods. 4 písm. b) Trestného zákona neprichádza do úvahy. Táto zmena pri aplikácii predmetného
ustanovenia znamená, že pri krádežiach vlámaním presahujúcich škodu 266 Eur, a to čo i len o jeden
cent (266,01 EUR) pôjde o zločin, kde ustanovená sadzba za uvedený zločin sa pohybuje v rozmedzí
3 až 10 rokov, čo v praxi znamená, že vo veci sa už nebude vykonávať skrátené vyšetrovanie ale
vyšetrovanie, a príslušní konať vo veci nebudú poverení príslušníci policajného zboru ale
vyšetrovatelia podľa § 10 ods. 8 písm. a) Trestného poriadku.9 Aplikačné problémy v trestných
veciach, v ktorých už bolo vznesené obvinenie, už boli podrobne rozoberané a preto sa na tomto
mieste nebudeme touto otázkou zaoberať nakoľko táto otázka je podľa názoru autorov riešiteľná
a teda pro futuro nie až taká podstatná, nakoľko podľa ustanovení trestného poriadku, je takúto
situáciu možné zhojiť.10
Otázkou ostáva, čo v prípadoch v ktorých už bola podaná obžaloba podľa pokynu GP SR
a skutok bol kvalifikovaný ako zločin krádeže vlámaním podľa § 212 ods. 1, ods. 4 písm. b) Trestného
zákona. Tu je potrebné poukázať na rozhodovaciu právomoc súdov a teda, že súdy nie sú pokynom
K tomu bližšie pozri: KLIMEK L., 2011 Transnational Application of the Ne bis in idem Principle in
Europe. In: Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae, č. 3, roč. 2011, s. 12- 33, resp.
KLIMEK L., 2017 Základy trestného práva Európskej únie, Bratislava: Wolters Kluwer, s. 130 a nasl.
8 Vychádzajúc zo stanoviska a s poukazom na uvedenú argumentáciu, by znamenalo, že ak by sa
páchateľ dopustil krádeže a to tak, že by sa bezprostredne po čine pokúsil uchovať vec násilím alebo
hrozbou bezprostredného násilia a spôsobil by škodu malú, nebolo by možné aplikovať na uvedený
skutok § 212 ods. 2 písm. c) Trestného zákona, ale musel aby byť použité ustanovenie § 212 ods. 1,
ods. 4 písm. b) Trestného zákona.
9 Podľa § 10 ods. 8 písm. a) Trestného poriadku v jeho platnom znení Policajtom sa na účely tohto
zákona rozumie: vyšetrovateľ Policajného zboru.
10 Bližšie pozri: Ľ. Macháček, Krádež vlámaním – nad pokynom Generálnej prokuratúry SR,
publikovaný na www.pravnelisty.sk. Tu možno vyjadriť nie celkom súhlasné stanovisko uvádzané
autorom v citovanom článku o neustálom kolotoči, kedy vo veci koná neprislúšný orgán a vydávané
uznesnia o vznesení obvinenia sú nezákonné, najmä nie v tedy ak v veci je príslušný konať poverený
příslušník a naopak koná vyšetřovatel, keďže ide o zločin krádeže vlámaním so sadzbou 3 až 10
rokov.
7
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viazané a samotné stanovisko NS SR má pre súdy odporúčací charakter a teda právny názor súdu
sa od stanoviska môže odchýliť. Je teda možné, pripustiť takú situáciu, že súdy na základe
vyhodnotenia všetkých dôkazov dospejú záveru, že skutok je možné kvalifikovať ako prečin krádeže
podľa § 212 ods. 2 písm. a) Trestného zákona.
Uplatňovanie pokynu OČTK a striktné riadenie sa Stanoviskom NS SR zo strany súdov však
okrem vyššie načrtnutých problémov spôsobuje ďalekosiahlejšie následky najmä pre obvinených
neopomínajúc samotných poškodených.
V prípade kvalifikácie zločinu krádeže vlámaním ako podľa § 212 ods. 1, ods. 4 písm. b)
Trestného zákona pri prekročení škody malej teda 266 Eur je využitie tzv. odklonov v trestnom konaní
vylúčené. Ako už bolo zmienené táto skutočnosť nemá vplyv len na samotného obvineného, ktorý
v prípade ak nebol nikdy súdne trestaný a vyšetrovaný sa dopustí takéhoto protiprávneho konania,
jediným možným spôsobom ako si zabezpečiť beztrestnosť, by bolo priznanie sa (možno v niektorých
prípadoch celkom účelové) a uzavrieť tak s prokurátorom dohodu o vine a treste, iné odklony ako
zmier alebo podmienečné zastavenie trestného stíhania by boli v tomto prípade vylúčené.
Vylúčenie odklonov a to najmä pri zmieri kedy so súhlasom poškodeného a po splnení
prísnych podmienok, v podstate dochádza k zmiereniu poškodeného a obvineného, čoho následkom
pre poškodeného je v podstate rýchla satisfakcia jeho riadne uplatneného peňažného nároku. Jednou
zo základných podmienok pre uzatvorenie zmieru obvineného s poškodením je práve náhrada škody
a to tak na úrovni materiálnej ako aj nemateriálnej. Vyplýva to zo samotnej dikcie zákona, ktorý priamo
v texte ustanovuje povinnosť obvineného, aby nahradil škodu, pokiaľ bola činom spôsobená, alebo
urobil iné opatrenia na náhradu škody, alebo inak odstránil ujmu vzniknutú trestným činom.
Z uvedeného vyplývajú povinnosti obvineného smerujúce k uspokojeniu peňažných nárokov, ktoré
majú za následok uzatvorenie zmieru s poškodeným.11 Z toho vyplýva, že v prípade pripustenia
možnosti schválenia zmieru dochádza k satisfakcii, ktorá zodpovedá predstave poškodeného v plnom
rozsahu. Výnimkou satisfakcie nároku poškodeného nie je taktiež odklon v podobe podmienečného
zastavenia trestného stíhania, kde jednou z podmienok pre uplatnenie tohto inštitútu je, aby obvinený
nahradil škodu, ak bola činom spôsobená, alebo s poškodeným o jej náhrade uzavrel dohodu alebo
urobil iné potrebné opatrenia na jej náhradu.12
V neposlednom rade nemožno opomenúť aplikáciu ustanovenia §10 ods. 2 Trestného
zákona, podľa ktorého “nejde o prečin ak by vzhľadom na spôsob vykonania činu a jeho následky,
okolnosti, za ktorých bol čin spáchaný, mieru zavinenia a pohnútku páchateľa je jeho závažnosť
nepatrná“, ktorý je pri zločine neaplikovateľný a v danom prípade by ho bolo možné aplikovať len na
prečiny, okrem trestného činu krádeže vlámaním so škodou nad 266 eur. Súčasná interpretácia a
aplikácia ustanovenia § 212 Trestného zákona při trestnom čine krádeže vlámaním so spôsobením
aspoň malej škody zároveň vylučuje možnosť aplikácie upustenia od potrestania u dospelého
páchateľa, aplikáciu alternatívnych trestov, a taktiež sprísňuje zákonné podmienky podmienečného
prepustenia z výkonu trestu odňatia slobody, respektive premlčanie trestného stíhania.
Z procesnoprávneho hľadiska vylučuje účast advokátských koncipientov na procesných úkonoch
v konaní před súdom, determinuje nevyhnutnosť vykonania vyšetrovania, a taktiež vplýva na
personálne zloženie súdu.
3

APLIKAČNÉ ÚVAHY OHĽADOM STATUS QUO V MEDZIACH ÚSTAVNOSTI A
ZÁKONNOSTI

Vyššie bol naznačený problém zákonnosti, respektíve ústavnosti interpretácie Trestného
zákona vyplývajúcej z pokynu GP SR a stanoviska NS SR vo vzťahu k aplikácii ustanovenia § 212
Prvým je náhrada škody, ktorá bola trestným činom spôsobená poškodenému, urobiť iné vhodné
opatrenia na náhradu škody (čo môže znamenať uzatvorenie určitej dohody - zmluvy, ktorá zaväzuje
obvineného k náhrade škody, uplatnenej a objektivizovanej a po tretie je to odstránenie ujmy
vzniknutej trestným činom.
12 Autori sa len snažia poukázať na skutočnosť, že v prípade spôsobenia škody pri krádeži vlámaním,
môže ísť o škodu vo výške možno 300 Eur, čo by v prípade aplikácie ustanovenia § 212 ods. 2 písm.
a) znamenalo možnosť využitia odklonov a teda zabezpečiť beztrestnosť pre samotného obvineného
ale aj satisfakciu pre poškodeného, kedy táto výška škody by bola zo strany obvineného ľahšie
nahraditeľná.
11
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ods. 4 b) Trestného zákona v prípadoch, keď si páchateľ prisvojí cudziu vec tým, že sa jej zmocní,
spôsobí tak malú škodu, pričom čin spácha vlámaním, teda konaním, ktoré je v zmysle ustanovenia
§ 138 Trestného zákona nutné považovať za závažnejší spôsob konania.
Osvietenstvo okrem iných prínosov vnieslo humánnosť do systému trestania. V zmysle hesla
punitur ne peccetur (trestá sa aby nebolo páchané zlo) sa zaviedlo trestanie, ktoré neznamenalo
odplatu voči páchateľovi zločinu, ale trestanie preventívne, ktoré malo zaručiť, aby sa potrestaný
páchateľ už v budúcnosti žiadneho zločinu nedopustil. Azda najdôležitejším prínosom osvietencov
však bolo uznanie princípu, ktorý sa od tejto doby stal jedným z najzákladnejších princípov trestného
práva všetkých moderných právnych štátov. Dnes predstavuje fundamentálny princíp pre
vyvodzovanie trestnej zodpovednosti voči páchateľovi trestného činu, a taktiež najdôležitejší princíp
ukladania trestu za spáchanie trestného činu jeho páchateľovi.
Zákonnosť osvieteneckého trestania, jej pôvod, podstata a zmysel sú dokonale formulované
v myšlienke C. Beccariu, podľa ktorej: ,,Aby každý trest nebol násilím jedného človeka alebo mnohých
ľudí na jednotlivom občanovi, musí byť hlavne verejný, rýchly, nevyhnutný, najnižší z možných za
daných okolností, úmerný zločinom, diktovaný zákonmi.ˮ13 Obávame sa, že súčasná interpretácia a
aplikácia ustanovenia § 212 Trestného zákona v rovine načrtnutej problematiky tieto myšlienky
nerešpektuje.
Možno konštatovať, že z pohľadu aplikačnej stránky hmotnoprávnej zákonnosti v trestnom
práve je namieste skúmať najmä, či je vyvodzovanie trestnej zodpovednosti a trestanie páchateľov
konkrétnych trestných činov je uskutočňované v súlade s latinskou maximou nullum crimen sine lege,
nulla poena sine lege. Z nej vyplývajúce pravidlo Nullum crimen sine lege certa (žiadny trestný čin
bez určitého zákona) znamená požiadavku určitosti právnej normy upravujúcej podmienky trestnej
zodpovednosti. Trestnoprávna norma má byť určitá, presná, zrozumiteľná, nezameniteľná, podrobná,
a to za účelom, aby mal potenciálny páchateľ trestného činu jasnú a nepochybnú predstavu o tom,
ktoré z jeho konaní je trestným činom, a ktoré naopak vykazuje známky beztrestnosti. Máme však za
to, že súčasná dikcia ustanovenia § 212 Trestného zákona nespĺňa požiadavky na určitosť
normatívneho rámca trestného práva hmotného v demokratickom právnom štáte. 14
Legislatívnu stránku princípu zákonnosti v trestnom práve možno skúmať z dvoch hľadísk.
Za prvé je namieste sa zaoberať zachovávaním normatívnych požiadaviek kladených na pramene
trestného práva. Za druhé je ešte omnoho zaujímavejšie venovať sa činnosti zákonodarcu v
nadväznosti na hodnotový obsah právnych predpisov vytváraných v oblasti trestného práva.
Súčasťou axiologických požiadaviek trestného zákonodarstva je najmä obsahová kvalita trestného
práva, stabilita trestného práva, spravodlivosť a primeranosť trestnoprávnej represie, ako aj rozsah
zasahovania trestného práva do spoločnosti, ktoré vo svojom súhrne predstavujú hodnotové
požiadavky legislatívnej stránky princípu zákonnosti v trestnom práve.
Primeranosť trestnej represie je jednou z najzákladnejších axiologických požiadaviek vôbec.
Zdôvodniteľné je to jednoducho, snáď aj prostredníctvom nasledovných úvah o jej primeranosti. Pri
ukladaní trestu odňatia slobody páchateľovi trestného činu je súd povinný striktne dodržiavať
ustanovenia ústavy, Trestného poriadku, aplikovať všeobecné zásady pre ukladanie trestov
vymedzené v ustanovení § 34 a nasl. Trestného zákona, ako aj v určitých špecifických prípadoch po
splnení zákonom stanovených podmienok aplikovať špeciálne zásady pre ukladanie trestu odňatia
slobody, akými sú napríklad zásada ,,trikrát a dosťˮ, asperačná zásada, absorpčná zásada a iné.
ÚSSR v ostatných rokoch posudzoval proporcionalitu právnej úpravy zásady ,,trikrát a dosť“, a taktiež
asperačnej zásady, pričom v nadväznosti na predmetné posúdenie vyslovil v prípade zásady ,,trikrát
a dosť“ jej ústavnú konformitu a v prípade aperačnej zásady jej čiastočný nesúlad s ústavou.
Rozhodnutia ústavného súdnictva, ktorými dôjde k zisteniu existencie ústavne nekonformných
trestnoprávnych noriem budú aj v budúcnosti veľmi žiaduce, keďže až aplikačná prax súdnych
orgánov odhaľuje neprimerané trestanie páchateľov trestných činov v konkrétnych prípadoch. 15
Máme však za to, že jedným z takýchto rozhodnutí nemôže byť rozhodnutie o tom, že
aplikácia ustanovenia § 212 ods. 1, ods. 4 písm. b) Trestného zákona tak ako ju v súčasnej dobe
aplikujú OČTK na základe predmetného pokynu GP SR, ktorý navyše kopíruje dotknuté stanovisko
BECCARIA C., 2009, O zločinoch a trestoch. Bratislava: KALLIGRAM
MADLIAK J. a kol., 2010, Trestné právo hmotné I. Všeobecná časť, Košice: UPJŠ
15 Bližšie pozri napr.: Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 28.11.2012 vydaný pod č. k.: PL.
ÚS 106/2011.
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NS SR je v rozpore s konkrétnymi článkami ústavy. V prípade, keď právnu normu možno vykladať
viacerými protichodnými spôsobmi, pričom jeden výklad je v súlade s ústavou a iný výklad je ústavne
nekonformný, neexistuje ústavný dôvod na zrušenie takejto právnej normy a všetky orgány, ktoré vo
svojej rozhodovacej činnosti aplikujú túto právnu normu majú ústavnú povinnosť aplikovať ju v súlade
s ústavou. Z hľadiska toho, čo pri vzájomnom strete ústavne konformného a ústavne nekonformného
výkladu tej istej právnej normy uviedol vo svojich doterajších rozhodnutiach ÚSSR je zrejmé, že
konanie na ÚSSR podľa čl. 125 ods. 1 ústavy, v ktorom ÚSSR vystupuje v roli tzv. negatívneho
zákonodarcu by pri určovaní neprimeranosti súčasnej zákonnej dikcie ustanovenia § 212 Trestného
zákona skončilo neúspešne.
Ako totiž vyplýva z doposiaľ uvedeného, aplikáciou konkrétnych interpretačných metód je
možné právne posudzovať trestný čin krádeže vlámaním za súčasného spôsobenia malej škody tak
podľa ustanovenia:
§ 212 ods. 2 písm. a) Trestného zákona, ako aj podľa
§ 212 ods. 1, ods. 4 písm. b) Trestného zákona ako to vyplýva z pokynu GP SR.
Uvedené znamená, že súd, ktorému sa aplikácia ustanovenia § 212 ods. 1, ods. 4 písm. b)
Trestného zákona zdá pri krádeži vlámaním za súčasného spôsobenia malej škody neprimerane
prísna, má stále možnosť totožný skutok právne posúdiť ako prečin krádeže podľa ustanovenia § 212
ods. 2 písm. a) Trestného zákona. Pokyn GP SR totiž vo vzťahu ku konajúcemu súdu nie je právne
záväzný. Rovnako stanovisko NS SR má pre súd prvého stupňa iba odporúčací charakter. Aj keď sa
však súd prvého stupňa rozhodne skutok právne posúdiť v zmysle miernejšieho ustanovenia
Trestného zákona, obžalobu zastupujúci prokurátor s pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou podá
v zmysle pokynu GP SR proti prvostupňovému rozhodnutiu odvolanie. Odvolací súd v prípade
uplatnenia kasačného princípu odvolacieho konania môže rozsudok súdu prvého stupňa zrušiť a
trestnú vec mu vráti na ďalšie konanie. V takom prípade je však súd prvého stupňa právnym názorom
odvolacieho súdu viazaný, pričom pravdepodobne bude nútený rozhodnúť proti svojej vôli rešpektujúc
právny názor vyšších súdov, pričom v opačnom krajnom prípade by sudcovi hypoteticky mohlo hroziť
aj disciplinárne stíhanie..
Uvedenými úvahami prichádzame na to, že predmetné stanovisko NS SR má de facto
záväzný a nielen odporúčací charakter, a to aj napriek tomu, že stanoviská NS SR nie sú de lege lata
pre nižšie súdy bez ďalšieho právne záväzné, aj keď si dostatočne uvedomujeme skutočnosť, že
predmetný názor môže byť v odbornej verejnosti podstúpený určitej kritike. Prelomenie uvádzaného
v rovine súdnej moci preto vzhliadame v potrebe prijatia nového stanoviska NS SR, ktorým by tento
prehodnotil právne závery stanoviska NS SR z roku 2012 a z neho plynúce konzekvencie.
4

ZÁVER

Namieste vyvstáva otázka, akým spôsobom je potrebné sa vysporiadať so status quo? V
rovine konkrétnej ochrany ústavnosti je podľa nášho názoru najlepším riešením po splnení zákonných
podmienok využiť možnosť podania sťažnosti podľa článku 127 ústavy v prípade, že trest uložený
odsudzujúcim rozsudkom pre zločin krádeže podľa ustanovenia § 212 ods. 1, ods. 4 písm. b)
Trestného zákona je pre páchateľa neprimeraný. Neprimeranosť uloženého trestu je v uvedenom
prípade podľa nášho názoru možné vzhliadať tak vo vnútri skutkovej podstaty trestného činu krádeže
podľa ustanovenia § 212 Trestného zákona (komparáciou hmotnoprávnych následkov spôsobenia
väčšej škody krádežou vlámaním a malej škody krádežou vlámaním) 16, ale aj vo vzťahu k iným
skutkovým podstatám trestných činov upraveným v osobitnej časti Trestného zákona (napríklad ku
zločinu zabitia v zmysle ustanovenia § 148 Trestného zákona), kde pri komparácii spôsobených
následkov, a to malej škody spôsobenej vlámaním so spôsobením smrti určitej osoby možno podľa
nášho názoru badať výraznú disproporciu.
ÚSSR by tak v konkrétnom prípade mohol vysloviť porušenie jednotlivých článkov ústavy, a
to najmä v kontexte požiadavky ústavne konformnej interpretácie a aplikácie podústavných prameňov
Za súčasného stavu, ktorý je bližšie analyzovaný v predloženom príspevku hrozí páchateľovi
trestného činu krádeže vlámaním za súčasného spôsobenia malej škody (napr. škody 267,- EUR)
trest odňatia slobody v rozsahu 3 až 10 rokov, kým v prípade krádeže vlámaním za súčasného
spôsobenia škody väčšej (napr. škody 25 990,- EUR) hrozí totožnému páchateľovi trest odňatia
slobody v rozsahu 6 mesiacov až 3 roky.
16
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práva, ktorá vyplýva z článku 152 ods. 4 ústavy. Zastávame však názor, že vzniknutú situáciu je
možné k spokojnosti všetkých zainteresovaných subjektov uspokojiť zmenou súčasnej zákonnej
dikcie skutkovej podstaty trestného činu krádeže. Domnievame sa, že uvedené riešenie učiní zadosť
najmä princípom demokratického právneho štátu, za ktorý sa Slovenská republika v zmysle
ustanovenia článku 1 ods. 1 ústavy proklamuje.
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PRÁVNY VZŤAH ÚSTAVNÝCH ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD
SO ZÁKLADNÝMI PRÁVAMI GARANTOVANÝMI
MEDZINÁRODNÝMI DOKUMENTMI – PRÍPAD SLOVENSKEJ
REPUBLIKY1
Kamil Baraník
Právnická fakulta UK v Bratislave
Abstrakt: Predkladaný príspevok rieši otázku ochrany ľudských práv, vychádzajúcu z ústavného
a medzinárodného práva. Hlavná pozornosť sa pri tom venuje vzťahu ústavnej ochrany ľudských práv
s ochranou poskytovanou Európskym dohovorom o ľudských právach. Na tomto pozadí sa analyzujú
otázky vzťahov medzinárodného a ústavného práva, pričom sa odkrývajú viaceré monistické,
dualistické a pluralistické koncepty, ktoré Ústava SR počas pomerne krátkej doby svojej existencie
reflektovala. V závere autor prináša analýzu vzťahu ústavného a medzinárodného práva, prikláňajúcu
sa na stranu medzinárodného chápania ochrany ľudských práv. Akceptácia týchto záverov by však
v konečnom dôsledku mohla znamenať porušenie, či vyprázdnenie niektorých ustanovení Ústavy SR.
Kľúčové slová: Medzinárodné zmluvy; Európsky dohovor o ľudských právach; Ochrana ľudských
práv; Monizmus; Dualizmus; Pluralizmus.
Abstract: This contribution deals with the human rights’ protection, stemming from the constitutional
and international law. The focus is given to the relationship between the constitutional human rights’
protection and the protection guaranteed by the European Convention on Human Rights. This
attention designs a framework for the further analysis of the relationship between constitutional and
international law. Subsequently, this contemplating unravels monist, dualist, and pluralist concepts
that have been reflected by the Constitution of the SR. In the end, the author delivers the final
assessments of the relationship between constitutional and international law, leaning towards the
dominance of international understanding of the human rights’ protection. The endorsement of these
findings, however, could lead to a breach, or to an evisceration of certain constitutional provisions.
Key words: International treaties; The European Convention on Human Rights; Human Right’s
Protection; Monism; Dualism; Pluralism.
ÚVOD
Základný rámec ochrany ľudských práv v slovenskom právnom poriadku určuje Ústava SR.
Jednotlivým ľudským právam, ktorým sa poskytuje ústavná ochrana sa venuje jej druhá hlava. Ich
vymenovaním na tomto mieste sa však balík ľudských práv, ktorý sa uplatňuje na území SR, rozhodne
nekončí. Slovenská republika je totiž signatárskym štátom viacerých medzinárodných zmlúv s ľudskoprávnou tematikou. Ústava pre náš právny poriadok slúži, okrem základného zakotvenia ľudských
práv, aj ako primárny filter, ktorý rozhoduje, či je do nášho právneho poriadku možné vpustiť prvky
z medzinárodných, či nadnárodných právnych systémov. Podobne to platí aj v prípade iných ústav
demokratických štátov. Tento znak „filtrácie“ cudzích právnych účinkov je základným prejavom
dualizmu každej ústavy, ktorým sa rozhoduje o tom, aké medzinárodné účinky sa v ústavnom
poriadku pripustia.
Hneď čl. 1 ods. 2 Ústavy SR načrtá základný a pravdepodobne aj najdôležitejší spôsob
ústavne konformného nazerania sa na medzinárodné právo, medzinárodné zmluvy a medzinárodné
1

Tento príspevok je výsledkom riešenia projektu „Úloha súdnictva pri formovaní spoločného
európskeho ústavného dedičstva a identity“, ktorý je financovaný Vedeckou grantovou agentúrou
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied
(projekt č. 1/0884/17).
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záväzky: „Slovenská republika uznáva a dodržiava všeobecné pravidlá medzinárodného práva,
medzinárodné zmluvy, ktorými je viazaná, a svoje ďalšie medzinárodné záväzky.“ Toto ustanovenie
dáva našej ústave od jej úvodných pasáží značne monistický nádych. Tento článok je zakotvením
tradičnej zásady medzinárodného práva, podľa ktorej sa štát nemôže dovolávať ustanovení svojho
vnútroštátneho práva ako dôvodu pre neplnenie [medzinárodnej] zmluvy. 2 Ústavný súd SR pri tom
uviedol, že „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)“.3
S podobnými4, či dokonca aj omnoho silnejšími vnútroštátnymi ustanoveniami, zakotvujúcimi
prednostný efekt medzinárodných zmlúv v národnom právnom poriadku, sa stretneme aj v ďalších
ústavách5. Druhá kategória štátov si však vo vzťahu k medzinárodným záväzkom zachováva pomerne
rezervovanejší postoj – napr. Taliansko Nemecko, či USA. Na to, aby sa zabezpečila platnosť
medzinárodného práva, si musia tieto štáty svoje medzinárodné záväzky pretransformovať do podoby
vnútroštátneho právneho aktu, najčastejšie zákona.6 To je typickým prejavom silného dualistického
vnímania oddelenia vnútroštátneho a medzinárodného práva.
Aj napriek čl. 1 ods. 2 určite nie je Ústava SR bezbreho monistická. Vo vzťahu
k medzinárodným vplyvom si zachováva pomerne silné „brzdiace“ mechanizmy, ktoré automatické
účinky medzinárodného práva v slovenskom právnom poriadku významným spôsobom obmedzujú.
Takými sú napríklad možnosť ex ante preskúmania súladu dojednávaných medzinárodných zmlúv
s ústavou (čl. 125a); povinnosť nadobudnutia tzv. doložky prednosti na to, aby mali medzinárodné
zmluvy prednosť pred zákonmi (čl. 7 ods. 2, čl. 7 ods. 5, čl. 154c); potreba ratifikácie medzinárodnej
zmluvy prezidentom alebo vládou, či jej povereným členom (čl. 102 ods. 1 písm. a), čl. 119 písm. f),
g)); potreba súhlasu Národnej rady SR pred ratifikáciou niektorých druhov medzinárodných zmlúv (čl.
7 ods. 4); možnosť vznesenia výhrady štátu vo vzťahu k dojednávaným medzinárodným zmluvám (čl.
19 – 23 Viedenského dohovoru); možnosť zmeny a úpravy medzinárodných zmlúv (čl. 39 – 41
Viedenského dohovoru), možnosť štátu na odstúpenie od medzinárodnej zmluvy (čl. 54 – 56),
prerušenia vykonávania medzinárodnej zmluvy (čl. 57 – 58), či dokonca zániku (čl. 59 – 62) už riadne
ratifikovanej a vyhlásenej medzinárodnej zmluvy7. Medzinárodné právo nevytvára režim, ktorý je
každý štát povinný automaticky akceptovať vždy rovnakým spôsobom. Každý suverénny štát si totiž
samostatne, vlastnou ústavou nastavuje efekt pôsobenia svojich medzinárodných záväzkov.
V prípade, ak však k medzinárodnej dohode štát pristúpi, nemal by dodatočne vytvárať osobitné
režimy, ktoré zužujú, či obmedzujú pôsobenie medzinárodného práva na vlastnom území. Práve preto
vytvárajú ústavy „filtre“ a „brzdiace“ mechanizmy ako prejavy dualistického chápania ústavnej
ochrany vnútroštátneho právneho systému. Tieto prostriedky ochrany vlastného právneho poriadku
má k dispozícii každý ústavodarca.
Tento príspevok sa bude, na príklade ochrany ľudských práv, zaoberať pôsobením
medzinárodného práva na ústavný poriadok SR. Na tento účel sa bude podrobnejšie skúmať najmä,
pre naše pomery najdôležitejší ľudskoprávny medzinárodný dokument, Európsky dohovor o ľudských
práv (ďalej len ako „EDĽP“ alebo „Dohovor“). Tento dokument najzásadnejším spôsobom vplýva na
chápanie ústavnej koncepcie ochrany základných práv a slobôd v Slovenskej republike. Preto bude
jeho pôsobenie potrebné rozobrať jednak zo strany Ústavy SR, ako aj zo strany samotného Dohovoru,
ktorý si taktiež stanovuje podmienky pôsobenia. Oba dokumenty, no predovšetkým ich autoritatívni
Táto zásada našla svoje pozitívno-právne zakotvenie aj v čl. 27 Viedenského dohovoru o zmluvnom
práve (vyhl. č. 15/1988 Zb.). Dohovor nadobudol pre Československú socialistickú republiku platnosť
28. augusta 1987.
3 PL. ÚS 44/03 Uznesenie z 21. októbra 2003.
4 Takmer identický pohľad na medzinárodné právo prináša aj Ústava ČR v čl. 1 ods. 2.
5 Typickým príkladom je Ústava holandského kráľovstva a jej čl. 91 ods. 3, čl. 93 a čl. 120.
6 ĽALÍK, T. Vplyv judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva na rozvoj ľudských práv v Slovenskej
republike. In: Justičná revue, 2009, č. 12, s. 1306.
7 A to aj v tých prípadoch, keď uvedené možnosti medzinárodné zmluvy priamo nestanovujú.
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interpretátori, Ústavný súd SR a Európsky súd pre ľudské práva (ďalej len ako „ESĽP“), majú na režim
pôsobenia ustanovení EDĽP občasne odlišné názory. Napätie medzi medzinárodným
a vnútroštátnym chápaním pôsobenia Dohovoru tvorí jadro nasledujúcej analýzy vzťahu
ústavnoprávnej a medzinárodnej ochrany ľudských práv v SR.
PRÁVNE ÚČINKY PÔSOBENIA, STANOVENÉ SAMOTNÝM EDĽP
Najdôležitejším medzinárodným dokumentom ochrany ľudských práv, ktorý sa na našom
území uplatňuje od roku 1993, je Dohovor8. Pre právne účinky Dohovoru bolo kľúčovým rozhodnutie
Výboru ministrov Rady Európy z 30. júna 1993, ktorým sa so spätnou platnosťou od 1.1.1993 potvrdila
sukcesia Slovenskej republiky do mnohostranných medzinárodných zmlúv, ktorých zmluvnou stranou
bola Česká a Slovenská Federatívna Republika (Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí SR č.
79/1994 Zb.).9 Toto rozhodnutie sa vzťahovalo aj na viazanosť Slovenskej republiky EDĽP, ktorý tak
na našom území pôsobí od prvého dňa existencie Slovenskej republiky.
Právny režim, ktorým si EDĽP určuje záväznosť rozhodnutí svojho záväzného interpretátora,
ESĽP, sa nachádza v čl. 46 ods. 1 Dohovoru. Podľa tohto ustanovenia sa strany Dohovoru zaväzujú
riadiť sa právoplatnými rozsudkami ESĽP vo všetkých prípadoch, ktorých sú stranami. Explicitne tu
teda nie je možné nájsť zakotvenú požiadavku toho, aby rozhodnutie ESĽP vo veci nadobúdalo
všeobecne záväzný účinok. Jedinými, na ktorých sa rozhodnutie ESĽP podľa tohto článku vzťahuje,
sú procesné strany, o ktorých sa v rozhodnutí priamo pojednávalo. Takéto doslovné chápanie
ustanovenia čl. 46 však už dnes nie je samozrejme smerodajné. Aj keď z EDĽP, či z relevantnej
judikatúry ESĽP, explicitne nevyplýva požiadavka záväzného účinku rozhodnutí ESĽP pre strany,
ktoré nie sú zúčastnené v konkrétnom prípade, implicitne a de faco to tak je. Hneď z čl. 1 EDĽP totiž
nepriamo vyplýva erga omnes účinok, ktorý stanovuje povinnosť ostatných zmluvných strán
Dohovoru, to znamená všetky členské štáty, ex ante nasledovať štrasburské štandardy ochrany
ľudských práv.10 Druhým dôvodom pre precedenčný efekt rozhodovacej činnosti súdu, ktorý viaže aj
samotný ESĽP vo forme horizontálneho účinku, je princíp právnej istoty. Za predpokladu existencie
rovnakých/podobných okolností prípadu, ktoré už ESĽP posudzoval, napr. proti inej krajine, je veľká
pravdepodobnosť toho, že ESĽP napokon vydá vo veci veľmi podobné, či rovnaké rozhodnutie. 11
ESĽP k tomu dodal, že sa od svojich predchádzajúcich rozhodnutí neodchýli, pokiaľ na to nebudú
dostatočne silné dôvody.12 Tretím argumentom pre precedenčné účinky rozhodnutí ESĽP je snaha
o rovnaké a efektívne pôsobenie EDĽP vo všetkých členských štátoch Rady Európy, a to bez ohľadu
na počet ich obyvateľov, veľkosť, či ekonomickú silu. Odlišným prístupom by totiž Dohovor
kategorizoval nielen štáty, ale aj ich obyvateľov, čo by bolo neakceptovateľné a súčasne aj v rozpore
s účelom pôsobenia Dohovoru.13
Vzhľadom na pôsobenie EDĽP v právnych poriadkoch jednotlivých členských štátoch, ako aj
pre ďalšiu diskusiu v tomto príspevku, je dôležité dodať, že jeho čl. 53 zakotvuje, že „nič v tomto
dohovore sa nebude vykladať tak, aby obmedzovalo alebo zasahovalo do výkonu ľudských práv a
základných slobôd, ktoré môžu byť uznané zákonmi ktorejkoľvek Vysokej zmluvnej strany alebo
akýmkoľvek iným dohovorom, ktorého je táto zmluvnou stranou.“ EDĽP na základe toho vytvára len
akýsi minimálny štandard ochrany ľudských práv, ku ktorému sa členské štáty pristúpením
k Dohovoru zaviazali. To im však teoreticky nezakazuje nastaviť ústavnej štandardy ochrany ľudských
práv omnoho vyššie ako ich určuje samotný Dohovor, a to či už samostatne vo vlastnom ústavnom
poriadku alebo aj na základe pristúpenia k ďalším medzinárodným zmluvám o ochrane ľudských práv.
Na druhej strane však pri výklade práv, vyplývajúcich z EDĽP, treba do úvahy vziať aj tzv. minimálny
štandard v negatívnom význame, známy aj ako zákaz predbiehať ESĽP pri interpretácii EDĽP. A to
predovšetkým s poukazom na to, že judikatúra, vykladajúca ustanovenia Dohovoru ešte neexistuje.
2

Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 209/1992 Zb.
DRGONEC, J. Ústava Slovenskej republiky – komentár. 3. vydanie, s. 197.
10 ĽALÍK, T. Záväznosť rozhodnutí ESĽP a dekonštrukcia ústavného práva. In: Právník, 2013, č. 1, s.
53.
11 ĽALÍK, T. Záväznosť rozhodnutí ESĽP a dekonštrukcia ústavného práva. In: Právník, 2013, č. 1, s.
53.
12 Vilho Eskelinen v. Fínsko. Sťažnosť č. 63235/00, rozhodnutie zo dňa 19. apríla 2007.
13 ĽALÍK, T. Záväznosť rozhodnutí ESĽP a dekonštrukcia ústavného práva. In: Právník, 2013, č. 1, s.
54.
8
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Národné súdy sú súčasne nútené interpretovať EDĽP a následne aj vnútroštátny katalóg ľudských
práv evolučne a do istej miery predvídať vývoj judikatúry ESĽP. Inak riskujú možné porušenie až
následne deklarovaného práva, ktoré podľa ESĽP vyplýva z EDĽP.14 Efekt rozhodnutí tak nemusí byť
len ex nunc, ale dokonca aj ex tunc.15
Vzhľadom na uvedené sa ústavné súdy členských štátov Rady Európy nachádzajú v pomerne
komplikovanej pozícií, v ktorej musia vykladať vlastné ústavné štandardy ochrany základných práv,
zväčša vo svetle svojich ďalších medzinárodných záväzkov. Pri tom musia zohľadňovať a predvídať
progresívne sa rozvíjajúcu judikatúru ESĽP, ktorá interpretuje EDĽP. Súčasne túto judikatúru nesmú
predbiehať a Dohovor sami do väčšej šírky neinterpretovať. Pri týchto procesoch sú ale oprávnené
poskytovať ochranu práv v tzv. zvýšenom štandarde, no súčasne pri interpretácií práv, ktoré môžu
byť vo vzájomne konfliktnej pozícií, nesmú zasiahnuť minimálny štandard iných práv, vyplývajúcich z
Dohovoru.
PRÁVNE ÚČINKY EDĽP STANOVENÉ ÚSTAVOU SR (PRED ROKOM 2001)
V pôvodnom znení Ústavy SR existoval medzi ústavnými právami a právami, vyplývajúcimi
z medzinárodnoprávnych dokumentov dualistický vzťah. Tento bol spravovaný dnes už zrušeným čl.
1116, ktorý vo vzťahu k medzinárodnému právu garantoval privilegované postavenie vnútroštátnemu
právu. Na prednosť medzinárodných zmlúv o ľudských právach a základných slobodách pred
zákonmi bola nevyhnutná ratifikácia a vyhlásenie medzinárodnej zmluvy spôsobom ustanoveným
zákonom. Súčasne z tohto ustanovenia vyplývala aj požiadavka väčšieho rozsahu základných práv
a slobôd, ktoré museli dané medzinárodné zmluvy poskytovať. Medzinárodné zmluvy, ktoré
neupravovali oblasť ochrany ľudských práv, nemali do roku 2001 prednosť pred zákonmi vôbec a na
ich účinok v našom právnom poriadku bol nevyhnutný nositeľ vnútroštátneho práva, teda najčastejšie
zákon.
Na základe uvedeného režimu tak do roku 2001 nemohla nastať situácia, pri ktorej by bol
rozsah ústavou garantovaných práv medzinárodnými záväzkami SR akokoľvek spochybnený. Inými
slovami medzinárodné zmluvy mohli mať vzhľadom na postavenie jednotlivca len pozitívny dopad,
keďže rozsah jeho ústavných práv mohli len rozšíriť. K tomu treba pripomenúť, že medzinárodné
zmluvy o základných právach a slobodách predstavujú diverzifikovanú skupinu rôznych právnych
inštrumentov, ktorých obsah sa od ústavnej úpravy často odlišuje. Riziko konfliktu medzi ústavným
zakotvením a textom medzinárodnej zmluvy je teda reálne. Vzhľadom na neskúsenosť
s medzinárodnými vplyvmi, ako aj pomerne slabú tradíciu ochrany ľudských práv, bola v čase vzniku
SR pochopiteľná snaha pôvodného ústavodarcu o neotrasiteľnú garanciu ústavných ľudských práv
prostredníctvom čl. 11.
Silný dualizmus čl. 11 spôsoboval, že medzinárodné štandardy mohli ústavné ľudské práva
SR len rozšíriť, nie však zúžiť, či obmedziť. Podobne zaujal k tejto veci stanovisko aj Ústavný súd SR,
keď v náleze PL. ÚS 8/96 odmietol možnosť porušenia čl. 11 takou normotvornou činnosťou NRSR,
ktorej výsledkom je prijatie zákona, ktorý nie je v súlade s medzinárodným dohovorom o ľudských
právach a základných slobodách.17 Medzinárodné právo bolo podradené vnútroštátnemu právnemu
poriadku, a to aj na úrovni zákonov. Na základe rozhodnutia PL. ÚS 8/96 mohol zákonodarca oficiálne
obmedziť pôsobenie medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, pôsobiacej v režime čl. 11, neskorším
zákonom. Navyše v praxi uvedené ustanovenie „väčšieho rozsahu základných práv a slobôd“
3

ĽALÍK, T. Záväznosť rozhodnutí ESĽP a dekonštrukcia ústavného práva. In: Právník, 2013, č. 1, s.
57.
15 ĽALÍK, T. Záväznosť rozhodnutí ESĽP a dekonštrukcia ústavného práva. In: Právník, 2013, č. 1, s.
57.
16 Vo vyhlásenom znení Ústavy SR znel čl. 11: „Medzinárodné zmluvy o ľudských právach a
základných slobodách, ktoré Slovenská republika ratifikovala a boli vyhlásené spôsobom
ustanoveným zákonom, majú prednosť pred jej zákonmi, ak zabezpečujú väčší rozsah základných
práv a slobôd.”
17 „Nakoľko Národná rada Slovenskej republiky nie je takým orgánom štátu, ktorý sa v rámci svojich
ústavou vymedzených právomocí zaoberá aj uplatňovaním vnútroštátnej alebo medzinárodnoprávnej
úpravy ľudských práv alebo základných slobôd (v procese ktorého by mohla „pochybiť“ pri výbere
adekvátnej právnej základne), preto neprichádza do úvahy ani možnosť porušenia čl. 11 ústavy
výlučne v dôsledku jej zákonodarnej činnosti“. Nález PL. ÚS 8/96.
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spôsobovalo pomerne veľké komplikácie a práva vyplývajúce z medzinárodného práva sa stali pre
jednotlivcov takmer nedosiahnuteľné. K pozícii medzinárodných zmlúv v systéme ústavnej ochrany
sa opätovne chladne postavil Ústavný súd SR v rozhodnutí II. ÚS 91/9918. Medzinárodné zmluvy
o ochrane ľudských práv19 explicitne postavil na úroveň podústavnej ochrany. Týchto
medzinárodných zmlúv sa v konaní pred Ústavným súdom SR mohli jednotlivci domáhať subsidiárne,
len v spojitosti so základnými právami alebo slobodami zaručenými ústavou.
V čase pristúpenia SR k Rade Európy sa teda na Dohovor vzťahoval naznačený, veľmi
reštriktívny režim medzinárodnej ochrany ľudských práv čl. 11. Ústavný súd SR právam vyplývajúcim
z Dohovoru poskytoval len subsidiárnu ochranu – bolo nevyhnutné, aby uvedené práva boli
podporené aj ľudskými právami priamo z ústavy. Takéto nazeranie na práva, vyplývajúce z Dohovoru,
sú však v protipóle k požiadavkám, ktoré stanovoval pre ich efektívnu aplikáciu samotný Dohovor
v čl. 1 a čl. 46 ods. 1. Rozhodnutím II. ÚS 91/99 sa Ústavný súd SR pomerne formalisticky zbavil
zodpovednosti za
vymoženie tých ľudských práv a základných slobôd, ktoré vyplývali z
prameňov medzinárodného práva, ku ktorým Slovenská republika dobrovoľne pristúpila. Do svojho
zorného poľa si tak vzal jedine tie ľudské práva, ktoré explicitne vyplývali z Ústavy.
PRÁVNE ÚČINKY EDĽP STANOVENÉ ÚSTAVOU SR (PO ROKU 2001)
Zmenu prísneho dualistického nazerania na medzinárodné právo priniesol až ústavný zákon
č. 90/2001 Z. z., ktorý novelizoval ústavu. Do Ústavy SR bol zakotvený už spomenutý čl. 1 ods. 2,
ktorý priniesol pomerne silný závan monizmu. Veľmi dualistický čl. 11 bol úplne zrušený. Nahradil ho
čl. 7 ods. 5, ktorý priniesol priame a prednostné pôsobenie riadne ratifikovaných a vyhlásených
medzinárodných zmlúv o ľudských právach a základných slobodách pred zákonom. Od novoprijatých
medzinárodných zmlúv sa prestala vyžadovať „kostrbatá“ podmienka väčšieho rozsahu základných
práv ako ich už poskytovala ústava. Medzinárodné zmluvy, ratifikované a vyhlásené do 1.7.2001, teda
tie, ktoré boli prijaté ešte v režime čl. 11, však nezačali spadať pod nový režim pôsobenia čl. 7 ods.
5. Takéto medzinárodné zmluvy sa dostali do režimu, stanoveného intertemporálnym ustanovením
čl. 154c20. Ustanovenia čl. 11 a čl. 154c, na rozdiel od čl. 7 ods. 5, vyžadovali od medzinárodných
dokumentov „väčší rozsah základných práv a slobôd“, resp. „väčší rozsah ústavných práv a slobôd“
na to, aby tieto mali prednosť pred zákonmi. Ústavná zmena tým vytvorila dva režimy právnych
účinkov medzinárodných zmlúv o ľudských právach – tzv. staré a nové.
Napriek uvedenému formálnemu rozdeleniu sa najzásadnejším interpretačným pravidlom od
roku 2001 pre všetky medzinárodné zmluvy a medzinárodné záväzky SR stalo novo prijaté
ustanovenie čl. 1 ods. 2. To v našom ústavnom systéme posilnilo aj postavenie samotného Dohovoru.
S ďalším posilňovaním internacionalizácie ochrany ľudských práv, ako aj začleňovaním SR do
nadnárodných režimov, sa interpretácia EDĽP v našom ústavnom poriadku začala pri výklade
samotných ústavných zakotvení ľudských práv chápať ako kľúčová. Navyše sa zrušením čl. 11 stratila
4

„Medzinárodné dohovory o ľudských právach majú osobitné postavenie v systéme prameňov práva
Slovenskej republiky. Za podmienok ustanovených čl. 11 ústavy majú prednosť pred zákonmi
Slovenskej republiky. Aj keď majú prednosť pred zákonmi, nemajú prednosť pred ústavou. Nemožno
ich pokladať za súčasť ústavného práva. Preto ochrana práv a slobôd z nich vyplývajúcich nemá
povahu ochrany ústavnosti. Ústavný súd je orgán ochrany ústavnosti. V dôsledku toho ústavný súd
nemá právomoc konať o ochrane práv a slobôd, ak subjekt práva namietne porušenie
medzinárodného dohovoru bez toho, aby sa zároveň uchádzal aj o ochranu základného práva alebo
slobody zaručených Ústavou Slovenskej republiky.“ Uznesenie II. ÚS 91/99.
19 V pôvodnom režime medzinárodných zmlúv existujúcich v režime čl. 11 boli okrem EDĽP aj ďalšie
dôležité medzinárodné ľudsko-právne dokumenty, napr. Medzinárodný pakt o občianskych
a politických právach (vyhl. č. 120/1976 Zb.); Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych
a kultúrnych právach (vyhl. č. 120/1976 Zb.); Európsky dohovor o občianstve; Dohovor o odstránení
všetkých foriem diskriminácie žien; Dohovor o právach dieťaťa; Haagsky dohovor z 25. októbra 1980
o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí.
20 „Medzinárodné zmluvy o ľudských právach a základných slobodách, ktoré Slovenská republika
ratifikovala a boli vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom pred nadobudnutím účinnosti tohto
ústavného zákona, sú súčasťou jej právneho poriadku a majú prednosť pred zákonom, ak
zabezpečujú väčší rozsah ústavných práv a slobôd.“
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relevancia vyššie naznačenej medzinárodnoprávne nepriateľsky naladenej judikatúry Ústavného
súdu SR, ktorá v minulosti posilňovala dualistický prístup k medzinárodným zmluvám.21
Dnes preto nie je adekvátne chápať právne účinky Dohovoru len v intenciách čl. 154c, do
ktorého právneho rámca sa po zrušení čl. 11 EDĽP de iure dostal. Tak ako bolo uvedené vyššie,
samotný Dohovor chápe svoje právne postavenie, ako aj rozhodovaciu činnosť ESĽP
v precedenčnom režime, ktorý sú členské štáty Rady Európy povinné akceptovať. Samotným
ústavodarcom bolo takéto prioritné chápanie priamo potvrdené, keď sa vzhľadom na rozhodovaciu
činnosť ESĽP ústavným zákonom č. 161/2014 Z. z. zmenila aj Ústava SR22. Novelizovaným
znením čl. 13323 došlo k vytvoreniu možnosti podania výnimočného opravného prostriedku, návrhu
na obnovenie konania, proti dovtedy konečným rozhodnutiam Ústavného súdu SR.24 Teoreticky však
nejde len o rozhodovaciu činnosť ESĽP, ale uvedené široko koncipované ustanovenie čl. 133 zahŕňa
aj rozhodnutia iných orgánov medzinárodných organizácií zriadených na uplatňovanie
medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná. V najtypickejších prípadoch však ide
o rozhodnutia ESĽP a o ochranu ľudských práv a základných slobôd priznaných Dohovorom.
V takýchto konaniach sa teda primárne nechránia základné práva a slobody priznané Ústavou SR25,
ale najmä ľudské práva, ktoré sa do nášho právneho poriadku dostali inkorporáciou medzinárodného
práva. Čl. 133 a jeho novelizované znenie nepochybne prispel k ďalšiemu upevneniu monistického
režimu našej ústavy. Novelizovaný čl. 133 je nepochybne potvrdením základného interpretačného
pravidla čl. 1 ods. 2 Ústavy SR, najmä vo vzťahu k EDĽP.
Na základe uvedeného je preto potrebné zhodnotiť, že právny režim pôsobenia EDĽP v našom
ústavnom poriadku prešiel výraznými zmenami. Jeho právne účinky boli vo svetle čl. 11 a rozhodnutia
II. ÚS 91/99 najskôr chápané ako „podústavné“, či vo svetle nálezu PL. ÚS 8/96 formálne možno až
iba ako zákonné. Po novele ústavy v roku 2001 sa začal pohľad na Dohovor výrazným spôsobom
meniť. Dohovor sa odvtedy označuje ako „ústavný“, resp. vo svetle judikatúry Ústavného súdu SR
ako nápomocného pri výklade Ústavy.26 Po zmene čl. 133 sa postavenie rozhodnutí ESĽP, a teda aj
Dohovoru, vo vzťahu k Ústavnému súdu SR, opätovne posilnilo. Odvážne ho teda možno chápať až
ako „kvázi-nadústavný“27 prameň, ktorý de facto určuje obsah ústavou zakotvených základných práv.
Dodnes sa však v rozhodnutiach Ústavného súdu SR nevyskytol právny názor, ktorý by zvrátil pohľad
na doložku prednosti medzinárodného práva „iba“ pred zákonmi. Nadústavný charakter
medzinárodných zmlúv o ľudských právach podľa čl. 7 ods. 2, 5 a čl. 154c ods. 1 Ústava SR explicitne
odopiera.28
DRGONEC, J. Ústavné a úniové právo v ochrane základných práv a slobôd (Výslnie a tiene Charty
základných práv Európskej únie). In: Justičná revue, 69, 2017, s. 2.
22 Pre analýzu prijímania novely ústavy ústavným zákonom č. 161/2014 Z. z. pozri: DRGONEC, J.
Obnova konania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky. In: FRIFRICH, B., NEUSCHL, J.:
Ústavné súdnictvo v Slovenskej republike - Výzvy v novom volebnom období, 2016, Liga proti
bezpráviu, s. 151 – 180.
23 „Proti rozhodnutiu ústavného súdu nemožno podať opravný prostriedok; to neplatí, ak rozhodnutím
orgánu medzinárodnej organizácie zriadeného na uplatňovanie medzinárodnej zmluvy, ktorou je
Slovenská republika viazaná, vznikne Slovenskej republike povinnosť v konaní pred ústavným súdom
znovu preskúmať už prijaté rozhodnutie ústavného súdu.“
24 K analýze právnych účinkov opravných prostriedkov proti rozhodnutiam Ústavného súdu SR pozri
bližšie: DRGONEC. J., Zásahy do právnych účinkov rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej
republiky. In: Justičná revue, 68, 2016, s. 1311 – 1343.
25 DRGONEC. J., Zásahy do právnych účinkov rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky. In:
Justičná revue, 68, 2016, s. 1317.
26 Právne názory ESĽP majú „podporný význam pri podávaní výkladu ústavy“ (PL. ÚS 15/98, PL. ÚS
22/00).
27 Väčšina autorov však zostáva pri závere, že EDĽP má ústavný charakter. To platí nielen pre krajiny,
ktorých ústavné dokumenty majú bližšie k monistickej koncepcii vzťahu s medzinárodným právom,
ale aj pre tie, ktoré sa viac prikláňajú ku koncepcii právneho dualizmu – ako napr. Nemecko, či
Taliansko. (ĽALÍK, T. Záväznosť rozhodnutí ESĽP a dekonštrukcia ústavného práva. In: Právník,
2013, č. 1, s. 58 – 60).
28 DRGONEC, J. Ústavné a úniové právo: začneme hľadať rozumnú rovnováhu? In: Justičná revue,
65, 2013, č. 11, s. 1470.
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MOŽNÉ APLIKAČNÉ PROBLÉMY
Primárne nazeranie na ochranu ľudských práv skrz medzinárodnú optiku, či priamo judikatúru
ESĽP, má viaceré potencionálne vnútroštátne úskalia. Aj napriek medzinárodnoprávnej inšpirácii totiž
došlo v niektorých prípadoch v Ústave SR k silnejším zakotveniam niektorých práv, ako je tomu
v medzinárodných dohovoroch, ku ktorým Slovenská republika pristúpila. „Bez ohľadu na to, ako
veľmi sa ústavné formulácie približujú formuláciám medzinárodných dohovorov, ich interpretácia
vedie cez štandard ochrany zaručenej ľudským právam a základným slobodám medzinárodnými
dohovormi. Podľa zaužívanej rozhodovacej praxe Ústavného súdu SR sa výklad ústavy podáva tak,
aby ústava bola v súlade s medzinárodnými dohovormi, teda aby Slovenská republika plnila svoje
záväzky z medzinárodných dohovorov.“29
Pri načrtnutých potenciálnych rozdieloch medzi medzinárodnoprávnou a ústavnou ochranou
ľudských práv je možné vymenovať hypotetické konflikty, ktoré môžu pri aplikácii nastať. Po prvé,
základným interpretačným pravidlom by v prípade konfliktu pozitívneho zakotvenia medzi Ústavou
SR a medzinárodnou zmluvou mala byť snaha o čo najširšie chápanie práv jednotlivca. K ľudským
právam by sa malo pristupovať pluralisticky, teda kumulovať práva z ústavnej a medzinárodnej úpravy
v prospech jednotlivca, a to až do situácie, v ktorej by nastal konflikt s iným ústavne alebo
medzinárodne garantovaným právom. Inými slovami „právne postavenie založené medzinárodnými
dohovormi sa vytvára ako výslednica, resp. súčet právnych názorov vyslovených orgánmi viacerých
medzinárodných organizácií pri interpretácii a aplikácii väčšieho množstva medzinárodných
dohovorov.“30
V druhom prípade by medzinárodnoprávne dokumenty mohli poskytovali širšiu formu priamo
dovolávateľnej ochrany31, resp. by priznávali ochranu tam, kde ju Ústava SR vôbec neposkytuje.
V takom prípade by sa, vo svetle ustanovenia čl. 1 ods. 2, mal uprednostniť režim medzinárodnej
zmluvy, a to nielen v prípade medzinárodných zmlúv, ktoré spadajú do rámca čl. 7 ods. 5, ale v zmysle
požiadavky „väčšieho rozsahu ústavných práv“ aj tých, ktoré spadajú do rámca čl. 154c.
Tretia, najkomplikovanejšia situácia, by nastala vtedy, ak by medzinárodná zmluva
poskytovala širší rozsah jedného základného práva a slobody ako Ústava SR a súčasne by toto širšie
chápané právo zasahovalo do iného, Ústavou SR garantovaného práva. Tým by sa jedno ústavné
právo dostalo do konfliktu s právom iným, chápaným v zmysle medzinárodného záväzku SR.32
V zmysle doložky prednosti podľa čl. 7 ods. 5 by mala mať takáto zmluva prednosť pred zákonom.
Vzťah k ústavnej úprave sa však v Ústave SR explicitne nerieši. Z tohto by sa preto dalo vyvodzovať,
že ústavou zaručené práva by mali mať prednosť pred medzinárodným právom. O to viac, ak by sa
jednalo o staršiu medzinárodnú zmluvu, existujúcu v režime čl. 154c. Takýto prístup nadradeného
účinku ústavného práva nad právo medzinárodné však naráža na základný predpoklad dodržiavania
medzinárodných záväzkov podľa čl. 1 ods. 2. Aj s ohľadom na už v úvode príspevku vymenované
možnosti obmedzenia účinkov medzinárodných zmlúv (tzv. „brzdiace mechanizmy“) sa nazdávame,
že v takomto konfliktnom prípade by nakoniec mala prevážiť ochrana ľudských práv, vyplývajúca
z riadne ratifikovaných a vyhlásených medzinárodných zmlúv. Odpoveď na otázku aplikačného
konfliktu ustanovenia Dohovoru a Ústavy SR nepriamo naznačil aj slovenský ústavodarca pri
novelizovaní čl. 133 Ústavy SR. Toto ustanovenie dnes už umožňuje, aby sa rozhodnutie ESĽP
napokon presadilo proti predchádzajúcemu rozhodnutiu Ústavného súdu SR, ktorý za základ svojho
rozhodnutia vo veci ochrany ľudského práva vzal ústavnú ochranu určitého práva.
Na základe týchto dedukcií o primáte medzinárodnej ochrany ľudských práv by však teoreticky
mohlo dôjsť k zúženiu rozsahu určitých základných práv a slobôd garantovaných v Ústave SR.
Vnútroštátny ústavný štandard ochrany niektorých práv by sa de facto znížil na medzinárodný
5

DRGONEC, J. Zložitý systém základných práv a slobôd v ústavnom poriadku Slovenskej republiky.
In: Štát a právo, č. 3-4, 2016, s. 4.
30 DRGONEC, J. Ústava Slovenskej republiky – komentár. 3. vydanie. 2012, s. 75.
31 Ochrana, ktorá by mohla byť priamo uplatniteľná jednotlivcom, resp. zmluvy, ktoré by mali tzv.
priamy účinok (priamo by zakladali práva a povinnosti fyzickým a právnickým osobám).
32 Napr. by na medzinárodnej úrovni k poskytnutiu ochrany konceptu nenávistného prejavu (tzv. „hate
speech“), čím by sa rozšírilo právo na slobodu prejavu, no súčasne by sa na ústavnej úrovni zasiahlo
do práva na ochranu súkromia (veľká vďaka za „oživenie“ môjho teoretického konceptu viacerými
praktickými príkladmi patrí doc. Tomášovi Ľalíkovi).
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„podštandard“33 ochrany určitého ústavného práva. Vo väčšine medzinárodných zmlúv o ochrane
ľudských práv však obvykle nájdeme ustanovenia, ktoré sa snažia uvedenej možnosti akéhosi
„medzinárodného podštandardu“ zabrániť. Väčšina medzinárodných zmlúv totiž implikuje len
zakotvenie určitého minimálneho štandardu, ktorý sú zmluvné štáty oprávnené zvýšiť. To je aj prípad
Dohovoru, ktorý takéto ustanovenie zakotvuje v čl. 53. Na druhej strane však judikatúra ESĽP je
ochotná pripustiť len taký zvýšený štandard ochrany, ktorý neporuší efektívnu ochranu ďalších práv
uvedených v Dohovore. Z toho vyplýva, že napriek explicitnému zneniu čl. 53, si EDĽP prednostnú
aplikáciu implicitne nárokuje.
Tento naznačený paradox zníženej ochrany ústavných práv by sa podľa nášho názoru mal
vzťahovať nielen na EDĽP, ale v zmysle čl. 1 ods. 2 aj na medzinárodné zmluvy spadajúce do režimu
čl. 7 ods. 5 a dokonca aj na tie, ktoré u nás existujú v režime čl. 154c. A to aj keď to, s ohľadom na
gramatický výklad predmetného ustanovenia, znie veľmi paradoxne. Zastávame totiž názor, že
systematické umiestnenie čl. 1 ods. 2 je pre výklad ústavy natoľko kľúčové, že intertemporálna norma
čl. 154c, pôvodného režimu čl. 11, nemôže narušiť jeho efektivitu, kľúčovú pre výklad celej ústavy.
Tieto závery sú konzistentné s ústavným nazeraním sa na režim právnych účinkov EDĽP v našom
právnom poriadku a súčasne aj na účinky ďalších riadne ratifikovaných a vyhlásených
medzinárodných zmlúv vo svetle čl. 1 ods. 2.
ZÁVEREČNÉ ZHODNOTENIE
Tak ako už bolo načrtnuté, Dohovor si oficiálne nárok na prednostnú aplikáciu v jednotlivých
ústavných poriadkoch explicitne nerobí. Podobne ako mnohé medzinárodné dokumenty vyslovene
umožňuje, aby si členské štáty upravili ochranu práv vo vyššom národnom štandarde. Na prvý pohľad
je teda dopad pôsobenia medzinárodných zmlúv na postavenie jednotlivca vždy pozitívny. Pri aplikácii
jednotlivých práv sa však ľudskoprávny systém judikatúry ESĽP správa pomerne expanzívne a vo
vzťahu k ústavným systémom svojich členských štátov si vydobyl exkluzívne postavenie. Pri tom si
ESĽP nárokuje precedenčný efekt svojich rozhodnutí, ako aj efektívnu ochranu všetkých práv
uvedených v Dohovore. EDĽP34 navyše neberie, v zmysle rozhodnutí ESĽP, do úvahy národnú
hierarchiu právnych predpisov.
Z uvedeného tak vyplýva, že ústavou zaručená ochrana ľudských práv by, v prípadoch
konfliktov s medzinárodnoprávnymi35 dokumentmi, či judikatúrou medzinárodných súdnych inštancií,
bola nútená ustúpiť. A to aj napriek tomu, že čl. 12 ods. 1 uvádza pomerne jednoznačne, že „základné
práva a slobody sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné“36. Toto ustanovenie,
resp. nedotknuteľnosť základných ľudských práv niektorí ústavní právnici považujú sa súčasť
nezmeniteľného materiálneho jadra, či ohniska ústavy. 37 Rovnako sa v podobnom duchu vyjadril aj
Ústavný súd SR38.
Na základe vyššie uvedenej argumentácie právnych účinkov rozhodnutí ESĽP, v spojitosti
s činnosťou slovenského ústavodarcu, pretaveného do novelizovaného čl. 133, tak dnes už nič
nebráni tomu, aby ústavou garantované ľudské právo, muselo vo výnimočných situáciách ustúpiť
inému medzinárodne prejudikovanému ľudskému právu. Resp. by muselo ústavné právo v určitých
prípadoch úplne, alebo aspoň čiastočne vyprázdniť svoj obsah. Je ale potrebné dodať aj to, že
medzinárodné právo je voči vnútroštátnemu právu záväzné výlučne vo fáze aplikácie práva, lebo až
v tejto fáze môže dôjsť k porušeniu medzinárodného práva vnútroštátnym právom.39 To znamená, že
6

DRGONEC, J. Zložitý systém základných práv a slobôd v ústavnom poriadku Slovenskej republiky.
In: Štát a právo, č. 3-4, 2016, s. 21.
34 ĽALÍK, T. Záväznosť rozhodnutí ESĽP a dekonštrukcia ústavného práva. In: Právník, 2013, č. 1, s.
51.
35 V zmysle čl. 1 ods. 2, ktorý podľa nášho názoru zjednocuje účinky medzinárodných zmlúv
o ľudských právach, a to bez ohľadu na ich zaradenie či už do režimu podľa čl. 7 ods. 5 alebo čl. 154c.
36 Rovnako tak aj III. ÚS 64/2000. Nález z 31. januára 2001.
37 Napr. PROCHÁZKA, R.: Ľud a sudcovia v konštitučnej demokracii. Aleš Čeněk, 2011, s. 42 – 48.
Podobne aj výrok „Demokracia a ľudské práva sú základom právneho štátu“ (BÁRÁNY, E.: Pojem
dobrého práva. Bratislava: Eurokódex, 2003, s. 13).
38 PL. ÚS 24/2014.
39 DRGONEC, J. Ústavné a úniové právo: začneme hľadať rozumnú rovnováhu? In: Justičná revue,
65, 2013, č. 11, s. 1487.
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medzinárodné vplyvy náš právny poriadok neanulujú, ale len aplikačne „predbiehajú“. V prípade, že
normy medzinárodného práva prestanú z akéhokoľvek dôvodu pre Slovenskú republiku platiť,
získavajú normy slovenského právneho poriadku opätovne plnú účinnosť.
S ohľadom na existenciu moderného pluralistického pohľadu na režim ochrany ľudských práv,
ktorý je, s ohľadom na posilnenie postavenia jednotlivca, tradične chápaný veľmi pozitívne, je
potrebné brať do úvahy aj naznačené negatíva. Teda situácie, v ktorých užšie chápaná medzinárodná
ochrana ľudských práv môže aplikačne nahradiť vyšší ústavný štandard ochrany ľudských práv. A to
aj v prípadoch, keď ľudskoprávne dokumenty vyslovene deklarujú iba vytvorenie minimálneho
štandardu, ku ktorému sa majú všetky členské štáty zaviazať. Problémy však, ako je to už obvyklé,
nastávajú v procese autoritatívnej interpretácie jednotlivých ustanovení medzinárodných dokumentov
súdnymi inštanciami. Tie môžu, a to aj napriek akokoľvek dobre mierenej snahe, otočiť národné
režimy ochrany ľudských práv hore-nohami.
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VYMEDZENIE POVAHY A POSTAVENIA CHARTY ZÁKLADNÝCH
PRÁV EURÓPSKEJ ÚNIE V PRÁVNOM SYSTÉME SLOVENSKEJ
REPUBLIKY
Dominika Becková
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta
Abstrakt: Autorka sa v príspevku venuje vymedzeniu postavenia Charty základných práv Európskej
únie v ústavnoprávnej úprave Slovenskej republiky, najmä v súvislosti s čl. 7 ods. 2 a čl. 7 ods. 5 s
ohľadom na legislatívny spôsob, akým nadobudla právnu záväznosť a postavenie rovnaké ako
zakladajúce zmluvy Únie. Autorka sa v príspevku ďalej zaoberá povahou Charty ako prameňa práva
v Slovenskej republike, z čoho analogicky vyplývajú ďalšie podotázky, napr. prednosť Charty pred
Ústavou a ústavnými zákonmi. Posledným bodom skúmania je otázka kooxistencie, resp.
konkurencie právnej úpravy základných práv v Ústave SR a Charte základných práv EÚ.
Kľúčové slová: Charta základných práv Európskej únie, Ústava Slovenskej republiky, základné
práva a slobody, koexistencia EÚ a SR857
Abstract: The author deals in the article with with the definition of nature and status of the Charter
in a Slovak constitutional legislation, in context with art.7 par.2 and art.7 par.5 of the Constitution of
SR and with legislative process by which the Charter came legal binding and same status as
founding Treaties. A next question with which is the author dealing, is the question of a nature of the
Charter as a source of law in the Slovak republic, which is automatically connected with other
questions such us priority of the Charter before the Constitution and constitutional laws. The last
point of research is the question, whether this two legally binding documents - Constitution of the SR
and the Charter of EU, are coexisting or competing.
Key words: The Charter of fundamental rights of the EU, The Constitution of the Slovak Republic,
fundamental rights and freedoms,coexistence of EU and SR
ÚVOD
Ochrana základných práv a slobôd v prostredí európskeho práva nepredstavuje v európskom
práve novú problematiku, pretože bola a aj v súčasnoti je jednou zo základných čŕt Únie. Posledným
medzníkom vo vývoji ochrany základných práv a slobôd na úrovni Únie je Charta základných práv
Európskej únie (ďalej len ako ,,Charta’'), ktorá sa prijatím Lisabonskej zmluvy stala súčasťou
primárneho uníjneho práva. V zmysle čl. 6 ods. 1 Zmluvy o Európskej únií (ďalej len ako ,,ZEÚ’’), Únia
uznáva práva, slobody a princípy uvedené v Charte zo 7. decembra 2000 upravenej 12. decembra
2007 v Štrasburgu, ktorá má rovnakú právnu silu ako zmluvy. Charta sa takto stala, prostredníctvom
legislatívneho premostenia v čl. 6 ods. 1 ZEÚ, súčasťou primárneho (ústavného) práva Európskej
únie.1 Primárne právo Európskej únie je v členských štátoch priamo aplikovateľné, iste, za
predpokladu, že má priamy účinok. V súvislosti s postavením a chápaním Charty v kontexte práva
Únie je nevyhnutné skúmať aj jej postavenie vo vnútroštátnom právnom poriadku. Autorka sa z
uvedených dôvodov v tomto príspevku venuje vymedzeniu povahy a následnému vymedzeniu
postavenia Charty v právnom poriadku Slovenskej republiky. Prvá časť príspevku sa zaoberá
vymedzením povahy Charty v súvislosti s čl. 7 ods. 2 a čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej
len ako ,,Ústava’’), pri ktorých autorka skúma, či Charta je alebo nie je medzinárodnou zmluvou o
ľudských právach a základných slobodách. Po zistení povahy Charty v právnom poriadku Slovenskej
republiky je možné vyvodiť aj jej postavenie, z čoho je zároveň možné vyvodiť aké právne dôsledky
má Charta pre slovenský právny poriadok. Po objasnení predchádzajúcich otázok sa posledná časť
MAZÁK,J., JÁNOŠÍKOVÁ, M.: Prienik Charty základných práv Európskej únie do vnútroštátneho
práva na príklade Slovenskej republiky. s. 9.
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príspevku venuje otázke koexistencie, resp. konkurencie právnej úpravy základných práv v Charte a
v Ústave.
1. POVAHA CHARTY ZÁKLADNÝCH PRÁV EURÓPSKEJ ÚNIE V PRÁVNOM PORIADKU
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Pri skúmaní vzťahu medzi Chartou a Ústavou je potrebné najskôr objasniť, akú povahu má
Charta z hľadiska prameňa práva v slovenskom právnom poriadku, konkrétne či Charta je alebo nie
je medzinárodnou zmluvou. Pochybnosti a nejasnosti vznikajú hlavne vzhľadom na skutočnosť, že
Charta nikdy nemala a ani v súčasnosti nemá klasickú formu medzinárodnej zmluvy. 2 Charta bola ako
právne nezáväzný dokument prijatá 7. decembra 2000 Európskym parlamentom, Radou a Komisiou.
Pri tvorbe Lisabonskej zmluvy sa členské štáty dohodli, že Charte priznajú právnu silu, konkrétne
rovnakú ako majú zakladajúce zmluvy. V dôsledku takéhoto legislatívneho premostenia v ZEÚ sa
Charta stala primárnym písaným prameňom práva Únie. Problém však nastáva v právnom poriadku
Slovenskej republiky, ktorý takýto osobitný prameň medzinárodného, resp. európskeho práva
výslovne neupravuje. Čl. 7 ods. 5 Ústavy, pod ktorý by sme logicky Chartu subsumovali, hovorí o
medzinárodných zmluvách o ľudských právach a základných slobodách. V rámci odbornej diskusie je
možné nájsť tak názory, ktoré hovoria o tom, že Charta je medzinárodnou zmluvu, ako aj názory, že
Charta nie je medzinárodnou zmluvou. Na objasnenie a pochopenie problematiky postavenia Charty
v slovenskom právnom poriadku je potrebné uviesť obe skupiny argumentov.
Argumenty, ktoré podporujú tvrdenie, že Charta nie je medzinárodnou zmluvou, sa
najčastejšie opierajú o to, že Charta nie je klasickou medzinárodnou zmluvou. Tieto argumenty je
možné zhrnúť do hlavných troch. Prvým argumentom proti chápaniu Charty ako medzinárodnej
zmluvy je, že z čl. 6 ods. 1 ZEÚ výslovne nevyplýva, že Charta je medzinárodným ľudskoprávnym
katalógom, ktorý by bol porovnateľný s univerzálnymi katalógmi ľudských práv prijatých na pôde
Organizácie Spojených Národov alebo Rady Európy. Zároveň čl. 6 ods. 1 ZEÚ zakladá len formálnu
právnu silu Charty, ktorá ale nedisponuje silou primárneho práva, ale pohybuje sa na rozmedzí
primárneho a sekundárneho práva. Po druhé, tvrdenie, že Charta nie je medzinárodné zmluva,
podporuje to, že nespĺňa stanovené náležitosti a nebola uzavretá v súlade s Viedenským dohovorom
o zmluvnom práve a nejde ani o medzinárodnú zmluvu tzv. prezidentského typu. Posledný argument,
proti chápaniu Charty ako medzinárodnej zmluvy, je že Charta neprešla vnútroštátnou procedúrou,
ktorú vyžaduje čl. 7 ods. 5 Ústavy (ratifikácia a vyhlásenie spôsobom ustanoveným zákonom). 3
Naopak, na druhej strane stoja argumenty, ktoré podporujú chápanie Charty ako
medzinárodnej zmluvy. Prvým zo skupiny týchto argumentov je, že Chartu v dôsledku odkazu
obsiahnutom v čl. 6 ods. 1 ZEÚ je potrebné považovať za súčasť medzinárodnej zmluvy, konkrétne
Lisabonskej zmluvy, s ktorou pred jej ratifikáciou vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky
a ktorá bola ratifikovaná a vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom. 4 Pomocou historického
výkladu je možné dospieť k druhému argumentu, ktorý podporuje to, že Charta je medzinárodná
zmluva. Týmto argumentom je, že text Charty bol priamo súčasťou textu Zmluvy o Ústave pre Európu,
ktorá avšak bola neúspešnou. Posledným, ale nie najmenej významným argumentom, je že
postavenie Charty ako medzinárodnej zmluvy vyplýva z konštantnej judikatúry Súdneho dvora
Európskej únie, ktorý vo veľmi významnej miere prispel k vytvoreniu katalógu základných práv a ich
ochrane na úrovni Únie.
Autorka príspevku sa prikláňa k názoru, že Charta je medzinárodnou zmluvou a je možné ju
subsumovať pod medzinárodné zmluvy o ľudských právach a základných slobodách. Napriek tomu,
že Charta nemá podobu klasickej medzinárodnej zmluvy, predstavuje prvý ucelený katalóg
základných práv a slobôd na úrovni Európskej únie, ktorý je rešpektovaný zo strany inštitúcií, orgánov,
agentúr a úradov Únie, ako aj zo strany členských štátov, pretože poskytuje jednotlivcom minimálny
štandard ochrany ich základných práv a slobôd, ktoré im vyplývajú z práva Únie. Na základe
legislatívneho premostenia v čl. 6 ods. 1 ZEÚ sa Charta vyznačuje rovnakou právnou silou ako
MAZÁK, J. a kol.: Charta základných práv Európskej únie v konaniach pred orgánmi súdnej ochrany
v Slovenskej republike. s. 85.
3 MLSNA,P.: Listina základních práv Evropské unie a její ústavněprávní konotace. In: Lisabonská
smlouva a ústavní pořádek ČR. s. 292 - 293.
4 MAZÁK, J. a kol.: Charta základných práv Európskej únie v konaniach pred orgánmi súdnej ochrany
v Slovenskej republike. s. 86.
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zakladajúce zmluvy a teda má rovnaké postavenie ako medzinárodné zmluvy, v dôsledku čoho by
mala mať aj rovnakú právnu záväznosť ako medzinárodné zmluvy v právnom systéme Európskej
únie. Je však nevyhnutné upriamiť pozornosť aj na fakt, že uplatňovanie Charty ako medzinárodnej
zmluvy je potrebné uskutočňovať v intenciách čl. 51 a čl. 53 Charty.5
2. POSTAVENIE CHARTY V ZMYSLE SLOVENSKEJ ÚSTAVNEJ ÚPRAVY
Po vyjasnení povahy Charty ako prameňa práva v slovenskom právnom poriadku je potrebné
uvažovať nad ďalšou problematickou otázkou, ktorá zo vzťahu Ústavy a Charty vyplýva a to - aké je
postavenie Charty v systéme prameňov práva slovenského právneho poriadku? Pri posúdení otázky
postavenia Charty sa dostávajú do kolízie dva právne systémy - právny systém Európskej únie a
právny systém Slovenskej republiky.
Čl. 7 ods. 2 Ústavy,6 je základným ústavným rámcom, ktorý vymedzuje vzťah vnútroštátneho
práva k európskemu právu. V znení tohto článku, majú právne záväzné akty Európskych
spoločenstiev a Európskej únie prednosť len pred zákonmi a teda nie pred Ústavou a ústavnými
zákonmi. Tento problém vo vzťahu k Charte je viditeľnejší pri čl. 7 ods. 5 Charty, zo znenia ktorého
vyplýva prednosť Charty taktiež len pred zákonmi a opätovne nie je pred ústavou a ústavnými
zákonmi. V kontraste k tejto slovenskej právnej úprave sú základné princípy, ktoré platia pre prienik
primárneho práva Únie. Medzi tieto princípy, ktoré upravujú prienik primárneho práva Únie do
vnútroštátneho práva patria: princíp prednosti, princíp priameho účinku a princíp nepriameho účinku.
Na vymedzenie postavenia Charty v ústavnej úprave Slovenskej republiky je nevyhnutné rozobrať
princíp prednosti. Podstata princípu prednosti práva Únie pred vnútroštátnym právom spočíva v
aplikačnej prednosti práva Únie pred vnútroštátnym právom bez ohľadu na právnu silu vnútroštátnej
normy, ktorá sa prejaví v prípade rozporu medzi právom Únie a vnútroštátnym právom. Dôsledkom
rozporu vnútroštátnej normy s právom Únie je neaplikovateľnosť vnútroštátnej normy.7 Z uvedenej
podstaty princípu prednosti práva Únie, je možné vyvodiť prednosť práva Únie pred celým
vnútroštátnym právnym poriadkom, čiže nielen pred zákonmi ale aj pred Ústavou a ústavnými
zákonmi. Princíp prednosti práva Únie nebol nikdy predmetom úpravy zakladajúcich zmlúv ani ich
revízií, ale je výsledkom rozhodovacej činnosti Súdneho dvora. Napriek tomu, že Lisabonská zmluva
bola v mnohých oblastiach inovatívna, na zakotvení princípu prednosti nič nezmenila, t.j. nedošlo k
jeho úprave v texte zmluvy. Avšak princíp prednosti a jeho potvrdenie nájdeme vo Vyhlásení č. 17 (
Vyhlásenie o prednosti ), ktoré je pripojené k záverečnému aktu medzivládnej konferencie, ktorá
prijala Lisabonskú zmluvu.8 V zmysle vyhlásenie o prednosti, ktoré prijali členské štáty, majú zmluvy
a právo Únie prednosť pred právom členských štátov, teda ide o prednosť práva Únie pred celým
vnútroštátnym
právnym
poriadkom.
Pre prienik Charty, ako súčasti primárneho práva, sa princíp prednosti práva Únie pred
vnútroštátnym právnym poriadkom aplikuje. Teda Charta má prednosť nielen pred zákonmi, ale aj
K tomuto bodu bližšie pozri 4. kapitolu
čl. 7 ods. 2 Ústavy: ,,Slovenská republika môže medzinárodnou zmluvou, ktorá bola ratifikovaná a
vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom, alebo na základe takej zmluvy preniesť výkon časti
svojich práv na Európske spoločenstvá a Európsku úniu. Právne záväzné akty Európskych
spoločenstiev a Európskej únie majú prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky. Prevzatie právne
záväzných aktov, ktoré vyžadujú implementáciu, sa vykoná zákonom alebo nariadením vlády podľa
čl. 120 ods. 2.''
7 JÁNOŠÍKOVÁ, M.:Repetitórium práva Európskej únie. s. 83.
8 Vyhlásenie o prednosti ,,Konferencia pripomína, že v súlade s ustálenou judikatúrou Súdneho dvora
Európskej únie majú zmluvy a právo prijaté Úniou na základe zmlúv prednosť pred právom členských
štátov za podmienok ustanovených v uvedenej judikatúre Súdneho dvora EÚ. Okrem toho sa
konferencia rozhodla pripojiť k tomuto záverečnému aktu stanovisko Právneho servisu Rady o
prednosti, ktoré sa nachádza v dokumente 11197/07 (JUR 260): "Stanovisko Právneho servisu Rady
z 22. júna 2007 : ,, Z judikatúry Súdneho dvora vyplýva, že prednosť práva Spoločenstva je základnou
zásadou tohto práva. Podľa Súdneho dvora táto zásada je obsiahnutá v osobitnom charaktere
Európskeho spoločenstva. V čase vynesenia prvého rozsudku tejto ustálenej judikatúry [rozsudok z
15. júla 1964 č. 6/64 vo veci Costa/ENEL [1]] sa v zmluve prednosť práva nespomínala. Dnes je
situácia rovnaká. Skutočnosť, že zásada prednosti nebude uvedená v budúcej zmluve, žiadnym
spôsobom nemení existenciu tejto zásady ani existujúcu judikatúru Súdneho dvora."
5
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pred Ústavou a ústavnými zákonmi. V zmysle konštantnej judikatúry Súdneho dvora je táto aplikačná
prednosť Charty absolútna a bezvýnimočná.9
Avšak, aj keby sme extenzívnym výkladom, nepriznali Charte prednosť pred Ústavou a
ústavnými zákonmi cez čl. 7 ods. 5 Ústavy, je potrebné stále myslieť aj na čl. 1 ods. 2 Ústavy,
prostredníctvom ktorého by sa mohlo umožniť zabezpečenie stanoveného rozsahu prednosti Charty,
ktorý zodpovedá judikatúre Súdneho dvora a vyhláseniu č.17 o prednosti.10 Podľa čl. 1 ods. 2 Ústavy:
,,Slovenská republika uznáva a dodržiava všeobecné pravidlá medzinárodného práva, medzinárodné
zmluvy, ktorými je viazaná, a svoje ďalšie medzinárodné záväzky.’' Medzi tieto ďalšie medzinárodné
záväzky, by bolo možné zaradiť aj rozsah princípu prednosti práva Únie pred vnútroštátnym právnym
poriadkom.
Na základe doposiaľ uvedeného, je Charta vnímaná ako medzinárodná zmluva, ktorá má
ako súčasť písaného primárneho práva v zmysle princípu prednosti, prednosť nielen pred zákonmi,
ale aj pred Ústavou a ústavnými zákonmi Slovenskej republiky.
3. DÔSLEDKY PRÁVNEJ ZÁVÄZNOSTI CHARTY ZÁKLADNÝCH PRÁV EURÓPSKEJ ÚNIE PRE
SLOVENSKÚ PRÁVNU ÚPRAVU
Vzhľadom na doposiaľ zistené poznatky o povahe a o postavení Charty v slovenskom
právnom poriadku, je potrebné vyvodiť aj jej právne dôsledky, ktoré na tvorbu a fungovanie právneho
poriadku Slovenskej republiky má. Na vyvodenie týchto dôsledkov pôsobenia Charty v slovenskom
právnom poriadku je nutné si aspoň v skratke priblížiť funkcie, ktoré Charta plní.
Charta ako súčasť primárneho práva plní tri základné funkcie, ktoré jej priradil svojou
rozhodovacou činnosťou Súdny dvor. Po prvé, sekundárne právo Únie ako aj vnútroštátne právo
členských štátov musí byť v súlade a vykladať sa v súlade s Chartou, v dôsledku čoho sa Charta stala
významným interpretačným vodítkom. Po druhé, Charta, rovnako ako všeobecné právne princípy, je
základom a testom pre preskúmavanie ústavnosti a zákonnosti právnych aktov, ako aj rozhodnutí a
opatrení vnútroštátnych orgánov. A napokon, Charta je zdrojom, v ktorom Súdny dvor nachádza
všeobecné právne princípy.11
Medzi základne dôsledky pôsobenia Charty v slovenskom právnom poriadku patria:
a.) Charta má prednosť pred právnym poriadkom Slovenskej republiky, vrátane Ústavy a ústavnými
zákonmi. Opätovne je potrebné pripomenúť čl. 51 Charty, ktorý hovorí o uplatňovaní Charty členskými
štátmi výlučne len vtedy ak vykonávajú právo Únie.12 Nie je však vylúčené, že vo vnútroštátnom práva
nastane situácia, keď norma vnútroštátneho práva bude poskytovať základnému právu jednotlivca
širšiu právnu ochranu ako Charta. Predpokladom na takéto uplatnenie vnútroštátnych štandardov
ochrany základných práv je, že pri zabezpečovaní ochrany základného práva musia rešpektovať
základné piliere, na ktorých funguje právo Únie, ako aj úroveň ochrany základných práv poskytovaná
Chartou.13
b.) Ustanovenia Charty, majú za splnenia podmienok a predpokladov vymedzených v judikatúre
Súdneho dvora priamy účinok.
c.) Charta sa používa alebo by sa mala používa ako referenčné kritérium v konaní o súlade právnych
predpisov pred Ústavným súdom podľa čl. 125 ods. 1 ústavy, teda ako samostatný základ pre
skúmanie súladu napadnutého všeobecne záväzného právneho predpisu s jej článkami a taktiež aj v
konaní o sťažnostiach podľa čl. 127 ods. 1 ústavy. Všetky ustanovenia primárneho práva, ktoré majú
MAZÁK, J. a kol.: Charta základných práv Európskej únie v konaniach pred orgánmi súdnej ochrany
v Slovenskej republike. s. 86.
10 MAZÁK, J. a kol.: Charta základných práv Európskej únie v konaniach pred orgánmi súdnej ochrany
v Slovenskej republike. s. 86.
11 MAZÁK, J.: Charta základných práv Európskej únie v doktríne ústavného súdu Slovenskej
republiky: Prvé výsledky a mierne hodnotenie. In: STUDIA IURIDICA Cassoviensia, s.10.
12 MAZÁK,J., JÁNOŠÍKOVÁ, M.: Prienik Charty základných práv Európskej únie do vnútroštátneho
práva na príklade Slovenskej republiky.In : Acta Universitatis Carolinae. s.10.
13 čl. 53 Charty: ,,Žiadne ustanovenie tejto charty sa nesmie vykladať tak, že obmedzuje alebo
poškodzuje ľudské práva a základné slobody uznané v rámci príslušného rozsahu ich pôsobnosti,
právom Únie, medziná rodným právom a medzinárodnými zmluvami, ktorých zmluvnou stranou je
Únia alebo všetky členské štáty, a najmä Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv a
základných slobôd, ako aj ústavami členských štátov.''
9
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nespochybniteľne medzinárodnoprávny pôvod, majú charakter referenčných noriem v konaniach o
súlade právnych predpisov. V konaní podľa čl. 125 ods. 1 Ústavy, Ústavný súd rozhoduje aj o tom, či
napadnuté právne predpisy sú v súlade s príslušnými ustanoveniami primárneho práva únie. V konaní
podľa čl. 127 ods 1. ústavy, ústavný súd rozhoduje o tom, či napadnutými rozhodnutiami, opatreniami
alebo inými zásahmi (ne)došlo k porušeniu tých ustanovení primárneho práva Únie, ktoré obsahujú
úpravu základných práv a slobôd. K názoru, že Charta je medzinárodná zmluva podľa čl. 7 ods. 5
potvrdil aj Ústavný súd vo svojom rozhodnutí pod sp.z. PL. ÚS 10/2014. Ústavný súd vyslovil názor,
že Charta má postavenie medzinárodnej zmluvy podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy.
d.) Výklad zákonov ako aj podzákonných všeobecne záväzných právnych predpisov, by mal byť v
súlade s výkladom a používaním Charty (nepriamy účinok, t.j. povinnosť eurokonformného výkladu).
14

4. KOOEXISTENCIA ALEBO KONKURENCIA DVOCH KATALÓGOV ZÁKLADNÝCH PRÁV?
Ústava a rovnako aj Charta vytvárajú katalóg základných práv a slobôd, ktoré priznávajú
vymedzenému okruhu subjektov a zároveň týmto základným právam a slobodám poskytujú ochranu.
Ústava obsahuje vnútroštátny katalóg a štandard ochrany základných práv a slobôd, zatiaľ čo Charta
stanovuje uníjný katalóg a štandard ochrany základných práv a slobôd. Ako už bolo uvedené v
predchádzajúcich kapitolách, tieto dve právne úpravy sa dostávajú do úzkeho kontaktu, keďže právo
Únie, v tomto prípade konkrétne Charta, je súčasťou právneho poriadku Slovenskej republiky. Po
vymedzení povahy a postavenia Charty, ako aj princípov jej uplatňovania a dôsledkov právnej
záväznosti Charty, nemožno opomenúť ani otázku rozsahu pôsobnosti Charty na území Slovenskej
republiky
a
jej
výklad.
Podľa čl. 51 ods. 1 Charty sú jej ustanovenia pri dodržaní zásady subsidiarity určené pre
inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie, a tiež pre členské štáty výlučne len vtedy, ak vykonávajú
právo Únie. Pre vymedzenie rozsahu pôsobnosti Charty pre členské štáty je potrebné nahliadnuť aj
do Vysvetliviek k Charte, ktoré sa majú riadne zohľadniť. Vysvetlivky k čl. 51 ods. 1 Charty vo vzťahu
k rozsahu pôsobnosti Charty v členských štátoch ustanovujú : ,,Čo sa týka členských štátov, z
judikatúry Súdu jednoznačne vyplýva, že povinnosť rešpektovať základné práva vymedzené v rámci
Únie je pre členské štáty záväzná výlučne vtedy, ak konajú v rámci rozsahu pôsobnosti práva Únie.
Súdny dvor nedávno potvrdil túto judikatúru nasledovným spôsobom: „Naviac je potrebné si uvedomiť,
že požiadavky vyplývajúce z ochrany základných práv v právnom poriadku Spoločenstva sú rovnako
záväzné pre členské štáty, pokiaľ vykonávajú právne akty Spoločenstva.'' Toto pravidlo, ako je
obsiahnuté v tejto charte, sa samozrejme vzťahuje tiež na ústredné orgány, ako aj na regionálne alebo
miestne orgány, a na verejnoprávne subjekty, pokiaľ vykonávajú právo Únie.’'15 Z uvedeného textu čl.
51 ods. 1 Charty a jeho Vysvetliviek je možné vyvodiť, že jednotlivé články Charty nie je možné
aplikovať samostatne, ale na ich použitie v konkrétnom prípade je nevyhnutné , aby sa súčasne
uplatnilo aspoň jedno právne pravidlo práva Únie, pričom môže ísť tak o pravidlo primárneho práva
ako aj o pravidlo sekundárneho práva. Toto právne pravidlo práva Únie sa musí prejavovať v
konkrétnej a objektívnej spojitosti s vecou samou a musí sa vo veci reálne uplatňovať a nielen
interpretovať.16 Vysvetlivky k čl. 51 Charty, ktoré odkazujú na príslušnú judikatúru Súdneho dvora
pomáhajú upresniť situácie, v ktorých konanie členského štátu spadá do pôsobnosti práva Únie. Je
tomu tak v troch situáciách : 1. ak členský štát implementuje právo Únie, 2. ak konanie členského
štátu spadá pod výnimku z uplatňovania úníjných pravidiel prípustnú samotným právom Únie a 3. ak
sa v konkrétnej a špecifickej situácií v určitej spojitosti uplatní osobitná hmotnoprávna norma práva
Únie.17 Čl. 52 ods. 2 Charty stanovuje, že prostredníctvom Charty nedochádza ku rozširovaniu
rozsahu pôsobnosti práva Únie, nad rámec právomocí Únie a ani nezakladá žiadnu novu právomoc
ani úlohu pre Úniu, a nemení úlohy a právomoci uvedené v zmluvách.
MAZÁK,J., JÁNOŠÍKOVÁ, M.: Prienik Charty základných práv Európskej únie do vnútroštátneho
práva na príklade Slovenskej republiky. In : Acta Universitatis Carolinae. s.10 - 11.
15 Vysvetlivky k Charte základných práv Európskej únie
16 MAZÁK, J. a kol.: Charta základných práv Európskej únie v konaniach pred orgánmi súdnej ochrany
v Slovenskej republike. s. 32.
17 DOBROVIČOVÁ, G.: Charta základných práv Európskej únie a právny poriadok Slovenskej
republiky. In: JÁNOŠÍKOVÁ, Martina, KUBALA, Jozef. Charta základných práv Európskej únie a výzvy
s ňou spojené. Zborník vedeckých prác z vedeckej konferencie. s.13.
14

774

Výklad základných práv a zásad obsiahnutých v Charte je predmetom úpravy čl. 52 Charty.
V zmysle uvedeného článku je potrebné vykladať tak, aby rešpektovali právne dokumenty, z ktorých
Charta vychádza ( zakladajúce zmluvy, Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd,
spoločné ústavné tradície členských štátov). Čl. 52 ods. 1 Charty stanovuje presné podmienky a
spôsob akým je možné obmedziť základné práva a slobody vyplývajúce z Charty, avšak je potrebné
zdôrazniť, že pri takomto nevyhnutnom obmedzení nikdy nesmie dôjsť k zásahu do samotnej podstaty
základného práva alebo slobody.
Článok 53 Charty stanovuje úroveň ochrany základných práv a slobôd, tak že :,,Žiadne
ustanovenie tejto charty sa nesmie vykladať tak, že obmedzuje alebo poškodzuje ľudské práva a
základné slobody uznané v rámci príslušného rozsahu ich pôsobnosti, právom Únie, medzinárodným
právom a medzinárodnými zmluvami, ktorých zmluvnou stranou je Únia alebo všetky členské štáty, a
najmä Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ako aj ústavami
členských štátov.’' Zo znenia čl. 53 Charty je pre vzťah k vnútroštátnemu právu relevantná otázka,
ktorá sa týka práve vzťahu ustanovení Charty, ktoré nesmú poškodzovať alebo obmedzovať ľudské
práva a základné slobody uznané v rámci príslušného rozsahu ich pôsobnosti voči ústavam členských
štátov. Dikcia tohto článku potvrdzuje že vnútroštátna právna úprava nie je nahradená Chartou. Môžu
nastať situácie, ktoré spadajú mimo rozsahu pôsobnosti práva Únie, pričom tieto situácie spadajú do
pôsobnosti vnútroštátneho práva. Naopak, čo je aj veľmi častým javom, dochádza k situáciám kedy
daná vec spadá tak do rozsahu práva Únie ako aj vnútroštátneho práva. V tomto prípade pôjde o
koexistenciu vnútroštátneho právneho poriadku a Charty.18
Záverom k tejto kapitole je možné konštatovať, že cieľom Charty nie je nahradiť vnútroštátnu
právnu úpravu obsiahnutú v Ústave, ale Charta má byť výrazom toho, že Únia ako medzinárodná
organizácia sui generis uznáva základné práva a slobody, ako všeobecné hodnoty vyplývajúce z
európskeho kultúrneho odkazu. Európska únia sa profilovala ako medzinárodná organizácia s
hodnotovým systémom. Charta ako prvý ucelený právne záväzný katalóg základných práv vytvára
ďalší pilier ich ochrany a zároveň stanovuje rozsah svojej pôsobnosti a princípy ako má byť
uplatňovaná tak, aby nedochádzalo ku konfliktom s vnútroštátnou právnou úpravou. Aj z judikatúry
Súdneho dvora vyplýva, že vnútroštátna ochrana práv môže koexistovať s ochranou práv zo strany
Únie a dopĺňať ju v rozsahu, kým nenarúša účinnú aplikáciu práva Únie.
Únia ponecháva členským štátom možnosť aplikácie vlastnej vnútroštátnej právnej úpravy, vtedy ak
poskytuje vyššiu mieru ochrany základného práva alebo slobody, avšak musí rešpektovať štandard
ochrany a základy princípy vyplávajúce z Charty. Koexistenciu Charty a vnútroštátnej právnej úpravy
je možné vidieť aj v situáciách, kedy Únia ponecháva členskému štátu istú možnosť uváženia pri
implementácií práva Únie.19
ZÁVER
Charta, ktorá vytvára katalóg základných práv a slobôd, napriek tomu, že nie je klasickou
formou medzinárodnej zmluvy, je v zmysle práva Únie súčasťou jej písaného primárneho práva a má
rovnakú právnu silu a teda aj záväznosť ako Zmluva o Európskej únií a Zmluva o fungovaní Európskej
únie. Účelom jej prijatia bolo posilnenie ochrany základných práv a slobôd, tým, že vytvára ďalší pilier
ich ochrany, ktorého cieľom je koexistovať s vnútroštátnymi právnymi úpravami členských štátov a
nie ich nahrádzať. Z tohto vnímania Charty na úrovni Únie vyplývajú otázky týkajúce sa jej postavenie
vo vnútroštátnom práve. Z dikcie Ústavy, nie je možné jednoznačne vyvodiť, že Charta je
medzinárodnou zmluvou o ľudských právach a základných slobodách, avšak použitím rôznych
výkladových metód a podporných argumentov dochádzam k záveru, že Chartu je možné považovať
za medzinárodnú zmluvu v zmysle čl. 7 ods. 5 Ústavy. Zároveň je potrebné na Chartu ako súčasť
primárneho práva uplatňovať princíp prednosti, v zmysle ktorého má v prípade rozporu s
vnútroštátnym právom aplikačnú prednosť pred slovenským právnym poriadkom.

DOBROVIČOVÁ, G.: Charta základných práv Európskej únie a právny poriadok Slovenskej
republiky. In: JÁNOŠÍKOVÁ, Martina, KUBALA, Jozef. Charta základných práv Európskej únie a výzvy
s ňou spojené. Zborník vedeckých prác z vedeckej konferencie. s. 12.
19 DOBROVIČOVÁ, G.: Charta základných práv Európskej únie a právny poriadok Slovenskej
republiky. In: JÁNOŠÍKOVÁ, Martina, KUBALA, Jozef. Charta základných práv Európskej únie a výzvy
s ňou spojené. Zborník vedeckých prác z vedeckej konferencie. s.15.
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Napriek tomu, že Charta je súčasťou primárneho práva Únie a teda aj právneho poriadku
Slovenskej republiky už od roku 2009, čo je už osem rokov, nie je v právnom poriadku Slovenskej
republiky jednoznačnej vymedzená jej povaha a postavenie, čo má za následok jej možné
neaplikovanie na situácie, kde by mohla a mala byť aplikovaná. Preto by bolo viac ako vhodné,
vymedzenie tohto vzťahu zo strany Ústavného súdu, ktoré by otázku Charty a jej postavenia v
právnom poriadku SLovenenskej republiky vyriešilo.
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PRINCÍP NENAVRÁTENIA V JUDIKATÚRE EURÓPSKEHO SÚDU
PRE ĽUDSKÉ PRÁVA
Klaudia Bederková
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Princíp nenavrátenia je jedným z pilierov systému medzinárodnej ochrany poskytovanej
utečencom a žiadateľom o azyl. Jeho východiskom je koncept „zabrániť vráteniu prenasledovaného
jeho prenasledovateľovi“. Tento princíp je síce vo všeobecnosti akceptovaný štátmi a je prítomný
v množstve univerzálnych i regionálnych dohovorov, avšak jeho obsah nie je pevne ukotvený
v medzinárodnom práve. Absencia jednoznačnej definície vytvára aplikujúcim medzinárodným
a regionálnym orgánom priestor pre voľnú úvahu pri jeho interpretácii. Na európskom kontinente
formovala tvorbu azylových politík v mnohých krajinách jurisprudencia Európskeho súdu pre ľudské
práva (ESĽP) v prípadoch týkajúcich sa nenavrátenia. Napriek absencii explicitného zákazu
nenavrátenia v Európskom dohovore o ľudských právach, ESĽP svojou judikatúrou rozvinul širokú
precedentnú základňu vo vzťahu k vyhosteniu, vydaniu či iným formám navrátenia, osobitne
prostredníctvom záruk garantovaných článkom 3 Dohovoru. V čase, kedy EÚ čelí tlaku v oblasti
regulácie zvýšených migračných tokov zaznieva smerom k niektorým európskym krajinám tak kritika
tendencie reštriktívneho výkladu medzinárodných záväzkov v oblasti migrácie, ako aj výzvy na
dodržiavanie princípu nenavrátenia pri ochrane hraníc. Vzhľadom na prítomnosť nových výziev aj
oblasti národnej bezpečnosti, tieto štáty spochybňujú absolútnu povahu zákazu „refoulement.“
V tomto ohľade majú sudcovia v Štrasburgu unikátne postavenie pri jej ochrane. Článok ozrejmuje
prístup ESĽP vo vzťahu k princípu nenavrátenia a zároveň analyzuje vývoj jeho judikatúry v tomto
smere. Záverom konštatuje, že prostredníctvom rozhodovanej činnosti a súdneho aktivizmu ESĽP
dochádza k posilneniu systému medzinárodnej ochrany, nad rámec garancií Dohovoru o právnom
postavení utečencov z roku 1951.
Kľúčové slová: princíp nenavrátenia, medzinárodná ochrana, Európsky súd pre ľudské práva
Abstract: The principle of non-refoulement underpins the framework of international protection
applicable to refugees and asylum seekers. While this principle is generally accepted by States and
found expression in many universal and regional conventions, its content is not firmly established in
international law. We can generally refer to a concept which prevents rendering victims of persecution
back to their persecutor. However, the absence of a common definition gives different international
and regional bodies a margin of discretion in interpreting its content in practice. At the European
continent, the jurisprudence of the European Court of Human Rights (ECtHR) in cases relating to
refoulement has shaped the asylum policies in many countries. Despite the absence of an explicit
prohibition of refoulement in the European Convention on Human Rights, he ECtHR has developed a
vast body of case law in relation to expulsion and other forms of removal, including protection against
refoulement, most notably via safeguards granted under Art. 3 of the European Convention. As the
EU faces increasing migratory pressure, European countries have been criticized for their proclivity to
restrictive interpretation of their international obligations, and urged to ensure more protectionsensitive border management adherent to the principle of non-refoulement. Given the new emerging
challenges to national security, several states contest the absolute nature of the ban on refoulement.
In this regard, the judges in Strasbourg are uniquely placed to protect the fence against refoulement.
This article illuminates approaches of the ECtHR to the protection against refoulement and explores
evolution of its jurisprudence in this regard. It concludes that through its case-law and judicial activism
ECtHR offered means of strengthening the asylum system, complementing and enhancing the
protection granted by the Refugee convention of 1951.
Key words: non-refoulement, international protection, European court of human rights
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1

ÚVOD

Princíp nenavrátenia (non-refoulement) predstavuje jeden zo základných pilierov medzinárodného
utečeneckého práva. Vyjadruje negatívnu obligáciu štátu nevrátiť utečenca naspäť do krajiny, kde by
jeho život a bezpečnosť boli ohrozené, teda „nevydať prenasledovaného do rúk jeho
prenasledovateľa“. Tento princíp je zmluvne vyjadrený vo viacerých medzinárodných dohovoroch,
primárne v čl. 33 Dohovoru o právnom postavení utečencov z r. 19511 (ďalej „Ženevský dohovor
1951“) a jeho Protokole (1967), v súlade s ktorým, žiadny zmluvný štát nevyhostí utečenca
akýmkoľvek spôsobom alebo ho nevráti na hranice území, na ktorých by jeho život alebo jeho osobná
sloboda boli ohrozené z dôvodov jeho rasy, náboženstva, národnosti, príslušnosti k určitej sociálnej
skupine alebo zastávania určitých politických názorov 2. Zahrnutý je tiež v množstve významných
medzinárodných dokumentov o ľudských právach, vrátane Charty základných práv EÚ (čl. 19). Práve
medzinárodné zmluvy na ochranu ľudských práv dnes predstavujú významnú súčasť systému
ochrany utečencov. Nadobúdajú taký význam, že Ženevský dohovor nie len dopĺňajú, ale systém
medzinárodnej ochrany aj značne skvalitňujú. V tomto kontexte zohráva nezastupiteľnú úlohu
Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd z r. 1950 (ďalej „Dohovor“ alebo
„EDĽP“).
Štáty majú právo kontrolovať vstup a pobyt cudzincov na svojom území. Výkon tejto právomoci
však podlieha záväzkom vyplývajúcim z medzinárodných dohovorov, ktorými sú štáty viazané, EDĽP
nevynímajúc. Samotný Dohovor negarantuje právo vyhľadať a požívať azyl v iných krajinách, ani
obmedzenie návratu cudzincov do krajín, kde by im hrozila vážna ujma 3. Text Dohovoru explicitne
neupravuje otázky azylu, (individuálneho) vyhostenia či vydania. Ochrana skrze Dohovor je tak
zaisťovaná nepriamo (protection par ricochet), na základe výkladu v judikatúre Európskeho súdu pre
ľudské práva (ESĽP). Rozhodovacia činnosť ESĽP v kontexte migrácie má významnú precedentnú
hodnotu. Sťažovateľ sa síce nemôže dovolávať priamo práva nebyť vyhostený či vydaný do zeme,
v ktorej mu hrozí riziko, pretože Dohovor také právo negarantuje. Môže však namietať, že v dôsledku
takého opatrenia (navrátením) by došlo k porušeniu iného práva, ktoré Dohovor zaručuje. K porušeniu
by prišlo síce na území iného štátu (spravidla mimo Európy), avšak v priamom dôsledku konania
orgánov zmluvnej strany Dohovoru. V týchto prípadoch teda pôjde o extrateritoriálnu aplikáciu
Dohovoru4.
2

NEPRIAMA OCHRANA PROSTREDNÍCTVOM ČL. 3 DOHOVORU (ZÁKAZ MUČENIA)

Rozvoj judikatúry ESĽP v tejto oblasti začína v období 90. rokov rozsudkom v známom prípade
Soering proti Spojenému kráľovstvu5 (1989). Jednalo sa o prípad nemeckého občana, ktorý mal byť
zo Spojeného kráľovstva (zmluvná strana) vydaný do USA, kde mu hrozilo uloženie trestu smrti. ESĽP
Porov. tiež čl 3 Dohovoru proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu
zaobchádzaniu alebo trestaniu (1984)
2 Podľa Ženevského dohovoru však výhody tohto ustanovenia nemôže požadovať utečenec, ktorého
odôvodnene možno považovať za nebezpečného pre bezpečnosť štátu, v ktorom sa nachádza, alebo
ktorý po tom, čo bol právoplatným rozsudkom uznaný za vinného z osobitne závažného trestného
činu, predstavuje nebezpečenstvo pre spoločnosť tohto štátu.
3 V pôvodnom znení Dohovor tiež neobsahoval vôbec žiadne ustanovenia týkajúce sa vyhostenia.
Táto medzera bola čiastočne vyplnená prijatím Protokolu č. 4, ktorý zakázal hromadné vyhostenie
cudzincov a tiež Protokolu č. 7, ktorý upravil procesné záruky v prípade vyhostenia cudzincov.
4 Podľa čl. 1 Dohovoru vysoké zmluvné strany priznávajú každému, kto podlieha ich jurisdikcii, práva
a slobody uvedené v Dohovore. Za určitých okolností však možno aj také konanie štátu ku ktorému
došlo, resp. malo účinky mimo jeho vlastného územia, považovať za výkon jurisdikcie podľa čl. 1
Dohovoru. ESĽP vo svojej judikatúre v zásade uznal, že jurisdikcia môže byť rozšírená na konanie
zmluvnej strany, ktorého účinky sa prejavia mimo vlastné územie (pozri napr. Drozd and Janousek v.
France, No 12747/87, Judgement of 26 June1992, Loizidou v. Turkey, No. 15318/89, Judgement of
18 December 1996).
5 Soering v. the United Kingdom, No. 14038/88, Judgment of 7 July 1989
1
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konštatoval, že „rozhodnutie zmluvného štátu vydať utečenca môže mať za následok aplikáciu článku
3 Dohovoru6 a tak založiť zodpovednosť štátu podľa Dohovoru, ak existujú podstatné dôvody
predpokladať, že vydaním bude utečenec čeliť reálnemu riziku, že bude v dožadujúcej krajine
podrobený mučeniu alebo neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestu“ (ods. 91).
V uvedenom prípade by bol v dôsledku vydania obvinený vystavený fenoménu tzv. death row, čo by
vzhľadom na jeho vek a psychický stav dosiahlo úrovne neľudského zaobchádzania v zmysle čl. 3.
Čl. 3 tak vniesol nový prvok do interpretácie a aplikácie Dohovoru, keďže pre uplatnenie čl. 3 nie je
relevantný iba protiprávny následok (porušenie Dohovoru), ku ktorému došlo ešte pred vznesením
požiadavky na poskytnutie ochrany. Významné je už ohrozenie chránených práv 7. ESĽP v tejto
súvislosti uviedol: „pre orgány Dohovoru nie je bežné vyslovovať sa o možnom porušení Dohovoru.
Avšak keď sťažovateľ tvrdí, že rozhodnutie vydať ho by bolo v prípade realizácie v rozpore s článkom
3 Dohovoru z dôvodu predvídateľných dôsledkov v prijímajúcej krajine, odklon od tohto princípu je
nevyhnutný z dôvodu rizika vážnych a nenapraviteľných útrap, aby sa zabezpečila účinnosť záruk
poskytnutých týmto článkom8“
V uvedených prípadoch sa súd zaoberá len otázkou zodpovednosti vydávajúceho štátu podľa
Dohovoru, nie zodpovednosťou štátu žiadajúceho vydanie: „založenie tejto zodpovednosti
nevyhnutne zahŕňa posúdenie podmienok dožadujúcej krajiny, či sú v rozpore s článkom 3 Dohovoru.
Jednako nejde o posúdenie alebo stanovenie zodpovednosti prijímajúcej krajiny či už podľa
medzinárodného práva, na základe Dohovoru alebo iným spôsobom. Ak možno hovoriť o nejakej
zodpovednosti na základe Dohovoru, ide o zodpovednosť vydávajúceho zmluvného štátu z dôvodu
konania, ktorého dôsledkom je vystavenie osoby nedovolenému zaobchádzaniu“ (ods. 91)
Hoci sa v prípade Soering nejednalo o prípad vyhostenia žiadateľa o azyl, toto rozhodnutie má
zásadný význam pre nepriamu ochranu utečencov poskytovanú Dohovorom. Už o 2 roky neskôr
judikoval ESĽP v dvoch separátnych prípadoch9, že princípy vyslovené v prípade Soering, hoci sa
týkajú vydania, sú rovnako aplikovateľné aj na prípady vyhostenia či iných foriem navrátenia
cudzinca10. Otázka, či existuje reálne nebezpečenstvo zaobchádzania v rozpore s čl. 3 v inom štáte
totiž nemôže závisieť na právnom základe návratu do tohto štátu11.
Princípy zakotvené v čl. 3 Dohovoru sú absolútne a nederogovateľné. Navzdory snahám niektorých
členských štátov o prelomenie tohto princípu a snahu vyvažovať ochranu podľa čl. 3 proti záujmom
spoločnosti, ESĽP nepripúšťa výnimky alebo odklon od tohto ustanovenia bez ohľadu na správanie
cudzinca, akokoľvek „nežiaduce a nebezpečné12“. Čl. 3 spoločne s čl. 2 Dohovoru ESĽP považuje za
základné hodnoty demokratickej spoločnosti, ktoré vytvorili Radu Európy. 13 Predchádzajúce konanie
sťažovateľa nemôže byť predmetom materiálneho posúdenia ESĽP. Ochrany teda v rovnakej miere
požívajú aj cudzinci, ktorí sa dopustili závažných trestných činov. Uvedené súd potvrdil aj v prípade
Saadi14 (sťažnosť v súvislosti s vyhostením tuniského občana z Talianska, ktorý bol v neprítomnosti
v Tunisku odsúdený za členstvo v teroristickej organizácii). ESĽP judikoval, že nemožno vyvažovať
riziko, ktoré sťažovateľovi hrozí v prípade návratu do Tuniska s rizikom, ktoré sám predstavuje pre
spoločnosť v Taliansku v prípade, že nebude navrátený.

Nikoho nemožno mučiť alebo podrobovať neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo
trestaniu.
7 DRGONEC, J.: Ústava Slovenskej republiky, Komentár. Heuréka, 2012, s. 331
8 Soering v. the United Kingdom, No. 14038/88, Judgment of 7 July 1989, para. 90
9 Cruz Varas and Others v. Sweden, No. 15576/89, Judgment of 20 March 1991
10 Vilvarajah and Others v. the United Kingdom, Nos. 13163/87, 13164/87, 13165/87, 13447/87 and
13448/87, Judgment of 30 October 1991
11 Babar Ahmed and Others v. the United Kingdom, Nos. 24027/07, 11949/08, 36742/08, 66911/09
and 67354/09, Judgment of 10 April 2012
12 Chahal v. the United Kingdom, No. 22414/93, Judgment [GC] of 15 November 1996
13 Soering v. the United Kingdom, No. 14038/88, Judgment of 7 July 1989, para 88
14 Saadi v. Italy, No. 37201/06, Judgment [GC] of 28 February 2008
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Prostredníctvom čl. 3 Dohovor nepripúšťa tiež tzv. „nepriamy refoulement“, teda navrátenie do krajiny,
v ktorej síce nehrozí riziko zlého zaobchádzania, avšak z ktorej hrozí nútený návrat do takého štátu 15.
Zodpovednosť štátu podľa čl. 3 pritom neovplyvní ani fakt, že „prechodná“ krajina je zmluvnou stranou
Dohovoru16 či Dublinského systému17. Uvedené súd potvrdil o.i. v prípade M.S.S. proti Belgicku
a Grécku18. V uvedenom prípade vstúpil sťažovateľ afganského pôvodu do EÚ cez Grécko a po
ďalšom presune požiadal o azyl v Belgicku. Na základe nariadenia Dublin II bol následne vyhostený
naspäť do Grécka. ESĽP judikoval, že Belgicko presunom sťažovateľa do Grécka porušilo čl. 3
Dohovoru, keďže týmto bol sťažovateľ vystavený nebezpečenstvu navrátenia do Afganistanu, kde mu
hrozilo riziko zlého zaobchádzania v rozpore s čl. 3 Dohovoru.
ESĽP vyprodukoval bohatú judikatúru týkajúcu sa kategórií a foriem zlého zaobchádzania. Podľa
ESĽP takéto zaobchádzanie musí dosiahnuť určitý minimálny stupeň krutosti, aby patrilo do medzí čl.
3. Odhad minima je relatívny, závisí od podstaty veci, okolností prípadu, spôsobu a metódy
vykonávania, trvania zásahu či jeho fyzických a psychických účinkov a v niektorých prípadoch od
pohlavia, veku a zdravotného stavu obete.19
Koncept neľudského zaobchádzania podľa čl. 3 začala rozvíjať Európska komisia pre ľudské práva
v prípade Greek Case20, v ktorom charakterizovala koncept mučenia ako prinajmenšom takého
zaobchádzania, ktorého cieľom je zámerne spôsobiť ťažké utrpenie, psychické alebo fyzické,
neospravedlniteľné v danej situácii. Pojem mučenie Komisia ďalej charakterizovala ako konanie za
osobitným účelom, akým je získanie informácie alebo priznania alebo výkon trestu. V prípade
Selmouni21 ESĽP znížil hranicu pre kvalifikáciu konania ako mučenia s odôvodnením, že Dohovor
ako „living instrument“ musí byť vykladaný v aktuálnych podmienkach a zvyšujúci sa štandard
ochrany ľudských práv si vynucuje prísnejšie posudzovanie porušení základných hodnôt
demokratickej spoločnosti.
Za neľudské uznal súd zaobchádzanie, ktoré bolo inter alia vopred uvážené, uplatňovalo sa po celé
hodiny bez prerušenia a spôsobilo buď telesné poranenie alebo intenzívne fyzické alebo duševné
utrpenie. Za ponižujúce uznal súd také zaobchádzanie, ktoré v obeti vyvolalo pocit strachu, úzkosti
a poníženia spôsobilého pokoriť a ponížiť obeť22.
Sťažovateľ musí preukázať, že existujú „závažné dôvody“ veriť, že mu v cieľovej krajine hrozí reálne
nebezpečenstvo. Existenciu reálneho nebezpečenstva ESĽP skúma najmä s ohľadom na osobnú
situáciu cudzinca a teda existenciu individualizovaného rizika, avšak aj s ohľadom na celkovú situáciu
v potenciálnej krajine návratu. Napr. v prípade Vilvarajah23 nekonštatoval porušenie čl. 3, keďže hoci
bezpečnostná situácia tamilského etnika na Srí Lanke nebola uspokojivá, situácia sťažovateľov sa
výrazne nelíšila od situácie ostatných členov komunity. Súd však pripustil, že v situácii, kedy úroveň
násilia v cieľovej zemi dosahuje vysokú intenzitu, môže samotné navrátenie do tejto zeme
predstavovať porušenie čl. 3. Napr. v prípade Sufi a Elmi24 bolo konštatované, že „násilie v Mogadišu
dosahuje takú intenzitu, že komukoľvek v meste, s možnou výnimkou tých, ktorí majú mimoriadne
dobré kontakty na mocenských aktérov, by hrozilo reálne nebezpečenstvo zaobchádzania v rozpore
15

Abdolkhani and Karimnia v. Turkey, No. 30471/08, Judgment of 22 September 2009
Pozri napr. T.I. v. the United Kingdom, No. 43844/98, Decision of 7 March 2000; K.R.S. v. the United
Kingdom, No. 32733/08, Decision of 2 December 2008
17 Súbor právnych noriem, ktoré v rámci EÚ upravujú azylový proces. O. i. stanovujú kritériá, podľa
ktorých sa určí, ktorá z krajín je v konkrétnom prípade zodpovedná za preskúmanie žiadosti o azyl.
18 M.S.S. v. Belgium and Greece, No. 30696/09, Judgment [GC] of 21 January 2011
19 Ireland v. the United Kingdom, No. 5310/71, Judgment (Plenary) of 18 January 1978
20 The “Greek case” (No. 3321/67, Denmark v. Greece; No.3322/67, Norway v. Greece; No. 3323/67,
Sweden v. Greece; No. 3344/67, Netherlands v. Greece), Report of 5 November 1969
21 Selmouni v. France, No. 25803/94, Judgment [GC] of 28 July 1999
22 A. and Others v. the United Kingdom, No. 3455/05, Judgment [GC] of 19 February 2009
23 Vilvarajah and Others v. the United Kingdom, Nos. 13163/87, 13164/87, 13165/87, 13447/87 and
13448/87, Judgment of 30 October 1991
24 Sufi and Elmi v. the United Kingdom, Nos. 8319/07 and 11449/07, Judgment of 28 June 2011
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s čl. 3.“ Od požiadavky existencie individualizovaného rizika upúšťa súd najčastejšie v prípadoch,
kedy v cieľových krajinách dochádza k systematickému porušovaniu ľudských práv príslušníkov
určitých skupín obyvateľstva alebo právny poriadok tohto štátu umožňuje tresty nezlučiteľné s čl. 3.
Napr. v prípade Jabari25 ESĽP judikoval, že vyhostenie sťažovateľky iránskeho pôvodu by
predstavovalo porušenie čl. 3, nakoľko v Iráne jej za neveru hrozilo ukameňovanie.
Problematické je posudzovanie rizika v kontexte objektívnych okolností, ktoré nezávisia na konaní
štátnych orgánov. Ide najmä o situácie, kedy je nebezpečenstvo návratu spojené so zdravotným
stavom sťažovateľa alebo humanitárnou situáciou v krajine. Napr. v prípade D. proti Spojenému
kráľovstvu26, v ktorom sa sťažovateľ nachádzal v pokročilej fáze ochorenia AIDS, súd konštatoval, že
vyhostenie do zeme pôvodu by bolo v rozpore s čl. 3, nakoľko by sa ocitol bez adekvátnej lekárskej
starostlivosti. Návrtom by bol sťažovateľ vystavený psychickému a fyzickému utrpeniu, nakoľko
v prijímajúcej krajine nebolo možné zaručiť zdravotnú ani sociálnu starostlivosť. Po publikovaní tohto
rozsudku sa na ESĽP začal obracať stále výraznejší počet sťažovateľov namietajúcich porušenie čl.
3 v prípade návratu, vzhľadom na zdravotný stav alebo humanitárnu situáciu. ESĽP je však v týchto
prípadoch zdržanlivý. Reštriktívny prístup odôvodnil v rozhodnutí N. proti Spojenému kráľovstvu keď
uviedol, že pokroky v lekárskej vede spolu so sociálnymi a ekonomickými rozdielmi majú za následok,
že úroveň zaobchádzania v zmluvnom štáte a cieľovom štáte sa môže líšiť. Čl. 3 však neukladá
zmluvnému štátu povinnosť zmierňovať tieto rozdiely poskytovaním bezplatnej a neobmedzenej
zdravotnej starostlivosti všetkým cudzincom bez oprávnenia na pobyt. Opačný záver by znamenal
pre zmluvný štát prílišnú záťaž.
Zodpovednosť podľa čl. 3 Dohovoru môže byť založená aj v prípade, že nebezpečenstvo zlého
zaobchádzania pochádza od neštátnych aktérov. V praxi sa tieto prípady začínajú vyskytovať čoraz
častejšie. Neschopnosť štátnych orgánov zabezpečiť ochranu pred mučením, neľudským či
ponižujúcim zaobchádzaním, ktorá zakladá zodpovednosť podľa čl. 3, môže nastať v situácii tzv.
„failing state“ (napr. Somálsko), kedy napr. počas občianskej vojny alebo rozsiahlych ozbrojených
stretov štát nedokáže poskytnúť ochranu svojmu obyvateľstvu27. Tento princíp možno uplatniť
i v situácii, kedy síce neprišlo k úplnému rozkladu štátnej moci, avšak štátne orgány nie sú schopné
zabezpečiť jednotlivcovi ochranu pred násilím (ako napr. v prípade Kolumbie)28. V každom prípade
však musí byť preukázané, že orgány cieľového štátu nie sú schopné odstrániť riziko zlého
zaobchádzania poskytnutím vhodnej ochrany.29
3

OCHRANA NA ZÁKLADE INÝCH USTANOVENÍ DOHOVORU

Ešte pred zhruba 15-20 rokmi niektorí z najznámejších autorov publikujúcich v oblasti utečeneckého
práva (vrátane prof. Googwin-Gilla30) vyjadrovali značný skepticizmus v otázke vplyvu judikatúry
ESĽP na medzinárodnú ochranu, s výnimkou garancií čl. 3. Fakt, že až do roku 2005 nekonštatoval
ESĽP v súvislosti s vydaním alebo vyhostením porušenie iného ustanovenia než čl. 3 viedlo
k doktrinálnemu presvedčeniu o výlučnej relevancii čl. 3 z hľadiska princípu non-refoulement. Možno
práve prílišná pozornosť venovaná ochrane zastrešenej čl. 3 do istej miery spomalila hlbšie skúmanie
a porozumenie reálnemu potenciálu iných ustanovení Dohovoru v kontexte non-refoulement. Hoci od
začiatku vývoja tejto judikatúry ESĽP takúto možnosť nevylučoval (ešte v prípade Soering v r. 1989
konštatoval, že: „súd nevylučuje, že rozhodnutie o vydaní by mohlo výnimočne spadať pod článok 6
Dohovoru za okolností, keď by utečenec bol vystavený utrpeniu alebo by riskoval vystavenie výrazne
nespravodlivému súdnemu konaniu v prijímajúcej krajine“), pravdou je, že ESĽP od začiatku
preukazoval vysokú mieru opatrnosti a zdržanlivosti pri konštatovaní porušenia práv garantovaných
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Jabari v. Turkey, no. 40035/98, Judgement of 11 july 2000
D. v. the United Kingdom, No. 30240/96, Judgment of 2 May 1997
27 Ahmed v. Austria, No. 25964/94, Judgment of 17 December 1996
28 H.L.R. v. France, No. 24573/94, Judgment [GC] of 29 April 1997
29 ŠTURMA, P., HONUSKOVÁ, V.: Teorie a praxe azylu a uprchlictvý. Praha, 2012, s. 127.
30 GOODWIN-GILL, G., MCADAM, J.:The refugee in international law (3rd ed). Oxford, 2007, s. 310
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inými ustanoveniami Dohovoru v súvislosti s navrátením. (Napr. v súvislosti s čl. 6 – to, čo v r. 1989
nevylúčil, prvý raz potvrdil až v r. 2012)31
3.1

Článok 2 (Právo na život)

Právo na život býva typicky invokované v prípadoch návratov do krajín, v ktorých hrozí trest smrti
(v spojení s Protokolmi 6 a 13). S tým súvisel aj zlomový prípad, kedy ESĽP rozhodol v kontexte
vyhostenia o porušení čl. 232. Prípad Bader sa týkal sťažovateľa, ktorý čelil vyhosteniu do Sýrie, kde
bol odsúdený na trest smrti. ESĽP judikoval, že môže byť založená zodpovednosť štátu za porušenie
čl. 2 Dohovoru v situácii, keď štát vydá cudzinca do krajiny, v ktorej existuje riziko “flagrantného
odopretia” spravodlivého procesu, výsledkom ktorého bol (alebo pravdepodobne by bol) trest smrti.
V prípade Ocalan33 ESĽP konštatoval, že trest smrti je per se v rozpore s Protokolmi 6 a 1334 a ak je
výsledkom nespravodlivého procesu, tiež s čl. 2 Dohovoru.
3.2

Článok 4 (Zákaz otroctva a nútenej práce)

Hoci ESĽP doposiaľ nekonštatoval porušenie čl. 4 v prípade navrátenia, možno vnímať potenciál pre
ďalší rozvoj judikatúry, a to najmä v nadväznosti na rozhodnutie v prípade Rantsev35, podľa ktorého
do medzí zákazu otroctva podľa čl. 4 patria aj prípady obchodovania s ľuďmi (human trafficking). Po
vydaní tohto rozhodnutia (2010) sa objavilo niekoľko sťažností s odôvodnením, že návrat do krajiny
pôvodu by sťažovateľa vystavil riziku padnúť do rúk obchodníkov s ľuďmi. Tieto boli vo väčšine
prípadov zamietnuté ako neprípustné, resp. po udelení statusu utečenca sťažovateľovi sa ďalej stali
bezpredmetnými.36
3.3

Článok 5 (Právo na slobodu a bezpečnosť)

Ešte v r. 2003 v prípade Tomic37 vyjadril súd pochybnosti o aplikácii čl. 5 na prípady navrátenia. V r.
2012 však v prípade Othman38pripustil, že čl. 5 by mohol byť aplikovateľný na prípady navrátení keď
konštatoval, že zodpovednosť podľa čl. 5 môže byť založená v prípade navrátenia sťažovateľa do
krajiny, kde by bol vystavený riziku “flagrantného porušenia čl. 5”. Pre posudzovanie rizika však
uplatňuje vysokú hranicu. Flagrantné porušenie by mohlo nastať v prípade, že prijímajúci štát
svojvoľne zadržiaval sťažovateľa v priebehu niekoľkých rokov bez zámeru postaviť ho pred súd alebo
v prípade, že by mu v prijímajúcom štáte hrozilo riziko pozbavenia slobody na významné časové
obdobie (substantial period) na základe odsudzujúceho rozsudku vydaného v rámci nespravodlivého
procesu. Hoci v uvedenom prípade ESĽP nerozhodol o porušení čl. 5 (sťažovateľom bol utečenec
pôvodom z Jordánska, ktorému pri návrate hrozilo zadržanie na 50 dní očakávajúc začiatok procesu,
čo ESĽP nepovažoval za “flagrantné porušenie” čl. 5), otvoril dvere na založenie zodpovednosti aj na
základe čl. 5, k čomu sa pritom 9 rokov pred tým vyjadroval skepticky.

3.4

Článok 6 (Právo na spravodlivé súdne konanie)
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Den HEIJER, M.: Whose rights are which rights? The continuing story of non-refoulement under
the European Convention on Human Rights. In: European Journal of Migration and Law 10 (2008), s.
277-314
32 Bader and Kanbor v. Sweden, No. 13284/04, Judgment of 8 November 2005
33 Öcalan v. Turkey, No. 46221/99, Judgment [GC] of 12 May 2005
34 Protokol 6 zakazuje trest smrti s výnimkou času vojny. Protokol 13 zaviedol absolútny zákaz trestu
smrti.
35 Rantsev v. Cyprus and Russia, No. 25965/04, Judgment of 7 January 2010
36 Napr. v prípade V.F. v. France, No. 7196/10, Decision of 29 November 2011
37 Tomic v. the United Kingdom, No. 17837/03, Decision of 14 October 2003
38 Othman (Abu Qatada) v. the United Kingdom, No. 8139/09, Judgment of 17 January 2012 [

782

Ako už bolo uvedené vyššie, založenie zodpovednosti porušením čl. 6 v kontexte non-refoulement
nevylučoval ESĽP už v prípade Soering. Porušenie čl. 6 konštatoval vo veci Othman39 z dôvodu rizika,
že v prípade deportácie občana Jordánska hrozilo, že v rámci procesu, ktorý mal byť proti nemu
vedený z dôvodu podozrenia z terorizmu, budú proti nemu použité dôkazy získané mučením.
3.5

Článok 8 (Právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života)

Rozhodnutie o vyhostení alebo vydaní cudzinca zo zeme kde žijú členovia jeho rodiny môže
zasiahnuť do práva podľa čl. 8. Tento však chráni len existujúci rodinný život (zmluvný štát nemá
povinnosť podľa čl. 8 povoliť na svoje územie vstup cudzincovi, aby rodinný zväzok založil). Za
porušenie čl. 8 sa tiež nepovažuje prípad, keď môžu byť rodinné väzby obnovené inde. Porušenie čl.
8 ESĽP konštatuje väčšinou v prípadoch navrátenia tzv. druhej generácie, teda osôb, ktoré na územie
zmluvného štátu pricestovali ako deti, resp. sa na jeho území už narodili a ku krajine pôvodu nemajú
(okrem občianstva) takmer žiadny vzťah. S mimoriadnou prísnosťou postupuje súd v prípadoch
páchateľov závažných trestných činov, napr. v prípade Boughanemi40 súd nekonštatoval porušenie
čl. 8, keďže zásah do rodinného života sťažovateľa nebol v disproporcii vzhľadom na závažnosť
trestných činov, za ktoré bol odsúdený.41
3.6

Článok 9 (Sloboda myslenia, svedomia a náboženstva)

V súvislosti s čl. 9, napríklad v prípade Z. a T. proti Spojenému kráľovstvu42, súd nevylúčil, v prípade
výnimočných okolností, možnosť založenia zodpovednosti vydávajúceho štátu v zmysle čl. 9, ak by
dotyčná osoba čelila v prijímajúcej krajine vážnemu riziku flagrantného porušenia tohto článku. Súd
však konštatoval, že je zložité predstaviť si prípad, v ktorom by dostatočne flagrantné porušenie čl. 9
zároveň nezahŕňalo konanie v rozpore s čl. 3 Dohovoru.
4

ZÁVER

Hoci právo na azyl ani zákaz navrátenia (refoulement) nie sú explicitne vyjadrené v Európskom
Dohovore o ľudských právach, nepriamu ochranu zaisťuje ESĽP prostredníctvom výkladu v svojej
judikatúre. Tá sa od 90. rokov značne rozvinula a významne vplýva na rozsah non-refoulement ďaleko
za hranicu čl. 33 Ženevského dohovoru, primárne konzistentnou judikatúrou potvrdzujúcou absolútnu
povahu čl. 3 Dohovoru. Na tomto základe je možné poskytovať ochranu bez ohľadu na prípadnú
predchádzajúcu závažnú trestnú činnosť sťažovateľov, teda aj osobám, ktoré čl. 33 Ženevského
dohovoru vylučuje. Napriek pôvodnej zdržanlivosti a skepticizmu súdu teoreticky možno vnímať
potenciál pre ďalší rozvoj judikatúry, napr. v kontexte práv garantovaných v čl. 4 či 5. Uvedené možno
vnímať aj v súvislosti so súčasnými silnými migračnými tokmi (kvantitatívny vplyv – počet sťažností)
a tendenciami niektorých európskych štátov pristupovať k svojim povinnostiam týkajúcich sa
medzinárodnej ochrany skôr reštriktívne (kvalitatívny dopad). Preto aj v kontexte litigácie bude
zvýraznená úloha štrasburských sudcov pri ochrane absolútneho charakteru čl. 3 a práv
garantovaných Európskym dohovorom osobám na úteku.
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REPRODUKČNÁ SLOBODA A REPRODUKČNÉ SEBAURČENIE
ŽIEN OČAMI EURÓPSKEHO SÚDU PRE ĽUDSKÉ PRÁVA
Nikoleta Bitterová
Masarykova univerzita, Právnická fakulta
Abstrakt: Reprodukčné a sexuálne práva žien predstavujú novú, rodovo podmienenú prizmu
nahliadania na už existujúce ľudské práva. Právom na reprodukčné sebaurčenie žien je potrebné
chápať predovšetkým autonómiu ženy rozhodnúť o tom či a koľko detí privedie na svet, za akých
podmienok tak urobí, ako aj ďalšie otázky spojené so špeciálnou úlohou ženy – matky. Jeden zo
základných aspektov reprodukčného sebaurčenia ženy, jej rozhodnutie nerozmnožovať sa, vrátane
práva na podstúpenie umelého prerušenia tehotenstva a jeho podmienok, sa stal opätovne
predmetom európskych celospoločenských debát a to najmä po minuloročných intenzívnych snahách
poľskej vlády prijať reštriktívne opatrenia týkajúce sa umelého prerušenia tehotenstva v krajine.
V príspevku budeme hľadať odpoveď na otázku do akej miery o otázkach súvisiacich s reprodukciou
žena rozhoduje sama a do akej miery do jej sexuálnych a reprodukčných práv zasahuje štát a akou
formou tak robí. Pri analýze danej problematiky budeme vychádzať predovšetkým z rozhodnutí
Európskeho súdu pre ľudské práva týkajúcich sa prípadov umelého prerušenia tehotenstva.
Kľúčové slová: reprodukčná autonómia, reprodukčné sebaurčenie ženy, Európsky súd pre ľudské
práva, umelé prerušenie tehotenstva, právo na súkromný a rodinný život, A, B a C proti Írsku,
Abstract: Reproductive and sexual rights of women represent a new, gender-based view on the
already existing human rights. The right to reproductive self-determination of women has to be
understood foremost as the autonomy of women to decide whether they bear a child, how many
children they decide to bring into the world, under what conditions they do so, as well as other issues
related to the special role of women - mothers. One of the fundamental aspects of reproductive selfdetermination of women, the decision not to reproduce, including the right to undergo termination of
pregnancy and its terms, has become again the subject of wide European discussions, especially
after last year's intensive efforts of the Polish government to adopt more restrictive measures
regarding the abortion in the country. In this article we will seek an answer to the question to what
extent the issues related to female reproduction are decided by women themselves and how and in
what manner the States interfere with their sexual and reproductive autonomy. By analysing this issue
we will mainly use the decisions of the European Court of Human Rights concerning termination of
pregnancy.
Key words: reproductive autonomy, reproductive self-determination of women, the European Court
of Human Rights, termination of pregnancy, the right to private and family life, A, B and C v. Ireland,
ÚVOD
Úvodom príspevku by som si rada požičala výrok z knihy Druhé pohlavie od jednej
z najznámejších feministických spisovateliek a filozofiek 20. storočia Simone de Beauvoire: „ženami
sa nerodíme, ženami sa stávame“ a modifikovala by som ho pre potreby nosnej témy príspevku,
ktorou je reprodukčná sloboda žien a teda tvrdím, že „matkami sa nerodíme, matkami sa stávame.“
Uvedený výrok vychádza z východiskovej tézy, ktorá spočíva na tvrdení, že ženy majú právo
na reprodukčnú slobodu a kontrolu svojho tela a táto sloboda je základným aspektom, ktorý im
umožňuje mať rovnaké možnosti v spoločnosti ako majú muži. Pokiaľ ide o problematiku ľudských
práv, tak jednou z najvýznamnejších autorít v tejto oblasti je nepochybne Európsky súd pre ľudské
práva (ďalej aj ako „ESĽP“), ktorého rozhodovacia činnosť zohráva kľúčovú úlohu pri formovaní
a precizovaní obsahu jednotlivých ľudských práv a ich následnej ochrane, a to s dosahom na celý
európsky právny priestor. Vzhľadom na uvedené, výskumná otázka, ktorú si budeme v príspevku
klásť a na ktorú budeme hľadať odpoveď je, či doktrína voľnej úvahy – ktorá je jednou z kľúčových
1
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interpretačných metód v rozhodovacej činnosti ESĽP, je obhajobou paternalizmu štátu vo veciach
reprodukčných práv žien? Výskumná otázka vychádza z troch hypotéz:
Hypotéza 1 : Existujú reprodukčné práva žien a tieto sú ľudskými právami.
Hypotéza 2: Štáty vystupujú vo vzťahu k reprodukčným právam žien paternalisticky na úkor
ich slobodnej voľby, teda obmedzujú ich právo na súkromný život.
Hypotéza 3: ESĽP prostredníctvom využitia doktríny voľnej úvahy a zdržanlivého prístupu
podporuje paternalistický prístup štátu k reprodukčným právam žien.
Odpoveď na otázku budeme hľadať prostredníctvom analýzy rozhodovacej činnosti ESĽP
v tejto oblasti, avšak vzhľadom na široký obsah pojmu reprodukčné práva, sme si zvolili len jednu,
pomerne kontroverznú, oblasť reprodukčných práv žien – oblasť umelého prerušenia tehotenstva,
ktorú budeme demonštrovať na zásadnom prípade ESĽP v tejto oblasti, A. B a C proti Írsku, ktorý
Veľká komora ESĽP rozhodla v roku 2010.
REPRODUKČNÉ PRÁVA ŽIEN
Veľké množstvo medzinárodných dokumentov týkajúcich sa ľudských práv je založených na
jednej východiskovej premise a to univerzálnej platnosti a aplikovateľnosti práv v nich obsiahnutých.
Avšak právo na reprodukčnú slobodu nie je explicitne uvedené ani v jednej medzinárodnej
ľudskoprávnej zmluve či Dohovore.1 Napriek tomu, reprodukčné práva existujú, dokonca sa používajú
pojmy „sexuálne“ a „reprodukčné“ práva, ktoré spolu úzko súvisia, avšak nie sú totožné, keďže ľudská
reprodukcia nie je nevyhnutne viazaná iba na sexuálny život (napr. umelé oplodnenie) a rovnako
sexualita nie je viazaná len na plodenie detí.2 Právo na reprodukčnú slobodu, resp. na reprodukčnú
autonómiu má dnes charakter tzv. derivátneho práva, teda práva odvodeného od iných práv explicitne
uvedených v katalógoch ľudských práv. Jeho existencia vychádza z predpokladu hodnoty jednotlivca,
jeho ľudskej dôstojnosti a slobodného rozhodnutia o počatí nového života ako jedného z kľúčových
otázok osobnej identity.3 Práve z týchto dôvodov bývajú reprodukčné práva subsumované pod práva
chrániace právo na súkromný život a osobnú identitu, a majú charakter nielen negatívnych, ale aj
pozitívnych práv, čo znamená, že sa vo väčšine prípadov vyžaduje určitá miera ingerencie štátu pri
ich zabezpečovaní.
Kľúčovú úlohu, pokiaľ ide o spôsobe myslenia v otázkach sexuality a reprodukcie zohrali
Medzinárodná konferencia o populácii a rozvoji, ktorá sa konala v Káhire v roku 1994 a IV. Svetová
konferencia o ženách v Pekingu, v roku 1995. Výsledkom konferencie bolo dosiahnutie celosvetového
konsenzu, ktorý označil dôstojnosť jednotlivca a jeho ľudské práva, vrátane práva na plánované
rodičovstvo za kľúčové aspekty rozvoja, pričom nemožno opomenúť jeho vplyv na ďalší vývoj
konceptu reprodukčného zdravia.4 Akčný plán, ktorý bol výsledkom IV. Svetovej konferencie žien
hovorí: „K ľudským právam žien patrí aj právo mať pod svojou kontrolou záležitosti týkajúce sa ich
sexuality vrátane sexuálneho a reprodukčného zdravia a rozhodovať sa o nich slobodne, bez
donútenia, diskriminácie a násilia.“5 Predtým sa k týmto otázkam pristupovalo výlučne z pohľadu rastu
populácie a demografickej politiky, na týchto konferenciách sa o otázkach sexuálneho a
reprodukčného zdravia prvýkrát hovorilo z pohľadu ľudských práv a rodovej rovnosti.
Podľa Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (ďalej aj ako „CEDAW“), ktorý
bol prijatý na pôde Organizácie spojených národov, by štáty mali ženám a mužom zabezpečiť
2

1

NASIM, Shareen. Th Right to Reproductive Freedom. A Critical Assessment of Feminist Attitudes to
Abortion and Surogacy. In: UCL Jurisprudence Rev. 182 (1997). [online]. [viď. 10. 4. 2017]. Dostupné
z:
http://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/ucljurev4&div=16&id=&page=
2 PIETRUCHOVÁ, Oľga. Reprodukčné a sexuálne práva žien. [online]. [viď. 10. 4. 2017]. Dostupne z:
́
https://pietruchova.wordpress.com/2010/11/11/sexualne-a-reprodukcne-prava-zien/
3 NASIM, S. ref. 1
4 United Nations Population Fund, International Conference on Population and Development. [online].
[viď. 10. 4. 2017]. Dostupné z: http://www.unfpa.org/icpd
5 Beijing, China - September 1995 Action for Equality, Development and Peace. Platform for Action.
[online]. [viď. 10. 4. 2017]. Dostupné z: http:// www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/
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„rovnaké práva rozhodnúť sa slobodne a zodpovedne o počte a čase narodenia ich detí.“ 6 CEDAW
okrem iného zaručuje aj prístup k potrebným informáciám a vzdelaniu a zaručuje ženám právo využiť
prostriedky na kontrolu svojej reprodukcie. CEDAW plánovaním rodiny rozumie zaručenie sexuálnej
výchovy, dostupnosť služieb pre plánovanie rodiny, dostupnosť bezpečných a spoľahlivých
antikoncepčných metód, voľne dostupné a primerané opatrenia pre dobrovoľnú reguláciu fertility v
záujme zdravia a kvality života všetkých členov rodiny. Uvedené výslovne implikuje, že právo ženy
rozhodnúť o svojom sexuálnom živote je ľudskoprávnou otázkou a to i napriek tomu, že sa jedná o
horizontálny vzťah medzi partnermi.7
ZNOVU AKTUÁLNA ALEBO STÁLE AKTUÁLNA PROBLEMATIKA UMELÉHO
PRERUŠENIA TEHOTENSTVA?
Považujeme za vhodné uviesť niekoľko udalostí posledných mesiacov, ktoré opätovne
poukázali na neexistenciu názorového konsenzu v spoločnosti, pokiaľ o ide o reguláciu umelého
prerušenia tehotenstva a jeho podmienok zo strany štátu. Zvolili sme radenie podľa zostupnej
chronológie a teda ako prvé uvádzame rozhodnutie z 23. januára 2017, kedy prezident Spojených
štátov amerických, Donald Trump, podpísal dekrét, ktorým zakazuje, aby americká vláda poskytovala
financie mimovládnym organizáciám, ktoré okrem iného vykonávajú potraty alebo dokonca o nich čo
i len informujú. Jeho rozhodnutie vyvolalo vlnu kritiky na celom svete 8 (zaujímavosťou je i to, že sa
tak stalo deň po 22. výročí rozhodnutia amerického Najvyššieho súdu v najznámejšom interrupčnom
prípade Roe v. Wade9). Ako reakciu na toto rozhodnutie, Belgicko, Holandsko, Dánsko a Švédsko
zorganizovali v Bruseli 2. marca konferenciu, ktorej sa zúčastnili predstavitelia 57 krajín spoločne so
zástupcami mimovládnych organizácii. Zaviazali sa, že poskytnú 181 miliónov eur pre nadáciu She
Decides, ktorú vytvorila holandská ministerka pre obchod a rozvojovú spoluprácu. 10
Na jeseň 2016 Poľskom, ako aj zvyškom Európy a sveta zarezonovala vlna protestov poľských
žien a ďalších osôb preukazujúcim im solidaritu, ktoré vyvrcholili tzv. čiernym pondelkom 3. októbra
2016. Išlo o protesty proti prísnejšej legislatíve v Poľsku upravujúcej potraty. Súčasná poľská
legislatíva umožňuje umelé prerušenie tehotenstva len vo výnimočných prípadoch, keď je vážne
poškodený plod, keď je tehotenstvo výsledkom znásilnenia, alebo keď je ohrozené zdravie či život
3

čl. 16 ods. 1 písm. e) Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (Convention on
Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, CEDAW), Organizácia spojených národov,
1979
7 SCHEININ, Martin. Sexual Rights as Human Rights – Protected under Existing Human Rights
Treaties? In: Nordic Journal of International Law 67(1):17-35 · 1998. [online]. [viď. 12. 4. 2017].
Dostupné z: http://booksandjournals.brillonline.com/content/journals/10.1163/15718109820295471
8 pozri napr. tu: REDDEN, Molly. 'Global gag rule' reinstated by Trump, curbing NGO abortion services
abroad. In: The Guardian. Publikované [23.1.2017]. [online]. [viď. 12. 4. 2017]. Dostupné z:
https://www.theguardian.com/world/2017/jan/23/trump-abortion-gag-rule-international-ngo-funding
V Spojených štátoch amerických je otázka umelého prerušenia tehotenstva predmetom dlhoročných
sporov medzi republikánmi a demokratmi.
9 McFADDEN, Robert D. Norma McCorvey, ‘Roe’ in Roe v. Wade, Is Dead at 69. In: The New York
Times. Publikované [23.1.2017]. [online]. [viď. 12. 4. 2017]. Dostupné z:
https://www.nytimes.com/2017/02/18/obituaries/norma-mccorvey-dead-roe-v-wade.html?_r=0
Prípad Roe v. Wade, 410 U.S. 113 (1973) bol miľníkom v rozhodovacej činnosti Najvyššieho súdu
Spojených štátov amerických: „Nesúhlasíme s tým, aby štát Texas na základe prijatia jednej z teórií
života smel potlačovať práva tehotnej ženy. Každopádne opakujeme, že štát má dôležitý a legitímny
záujem na zachovanie a ochranu zdravia tehotnej ženy, a že má i ďalší dôležitý a legitímny záujem
na ochrane potenciálneho ľudského života. Význam oboch záujmov s postupujúcim tehotenstvom
narastá a v určitom okamihu sa stáva naliehavým. Za obrat k naliehavosti môžeme považovať
približne koniec prvého trimestra. To však znamená, že vo fáze tehotenstva pred "obratom k
naliehavosti" môže ošetrujúci lekár po konzultácii s pacientkou sám na základe vlastného úsudku
rozhodnúť o ukončení jej tehotenstva bez toho, že by mal na toto rozhodnutie štát akýkoľvek vplyv.“
10 Europoslancov znepokojuje Trumpovo nariadenie proti potratom. In: Európske noviny. Brusel –
Štrasburg – Bratislava. Publikované [17.3.2017]. [online]. [viď. 10. 4. 2017]. Dostupné z:
https://europskenoviny.sk/2017/03/17/europoslancov-znepokojuje-trumpovo-nariadenie-protipotratom/
6

787

matky. V prvom čítaní sa v Sejme objavil návrh zákona zakazujúci interupcie aj v prípade ohrozenia
života ženy alebo pri znásilnení.11
A napokon, po kontroverzné návrhy týkajúce sa umelého prerušenia tehotenstva nemusíme
chodiť len do zahraničia, v decembri 2015 bol v Národnej rade Slovenskej republiky predložený návrh
zákona poslancov Kuffu, Kvasničku a Mikloška, v ktorom sa okrem iného navrhovala novela
Trestného zákona v takomto znení „§ 150 (1) Žena, ktorá úmyselne s vopred uváženou pohnútkou
akýmkoľvek spôsobom a) spôsobí vlastný úmyselný potrat alebo ukončenie života svojho
nenarodeného dieťaťa, alebo b) pozbaví svoje nenarodené dieťa života, potrestá sa odňatím slobody
na dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie.“12 Na tomto mieste považujeme za
vhodné uviesť, že v dnes platnom a účinnom trestnom zákone žena nie je za žiadnych okolností
postihovaná za umelé prerušenie tehotenstva13, a takýto návrh zákonodarným procesom neprešiel,
no napriek tomu v spoločnosti vyvolal búrlivé diskusie14, rovnako ako všetky vyššie uvedené udalosti
snažiace sa o reštriktívny prístup k umelému prerušeniu tehotenstva.
KONKURUJÚCE ZÁUJMY – PATERNALIZMUS ŠTÁTU?
Ľudská reprodukcia bola vždy nejakým spôsobom spoločensky regulovaná, spája totiž v sebe
dva dôležité prvky, ktoré majú dôležitý dopad na celospoločenský vývoj, a to sexuálnu aktivitu a
veľkosť populácie, avšak považujeme za potrebné upozorniť aj na to, že v sebe nesie aj tretí faktor
so spoločenským dopadom, a to rolu žien v spoločnosti. Jedným zo základných prvkov
reprodukčného sebaurčenia ženy je jej právo nereprodukovať, nerozmnožovať sa. V praxi to
znamená, že žena môže kontrolovať svoju sexualitu, rozhodovať o svojom sexuálnom živote, má
prístup k informáciám o antikoncepcii a prístup k legálnemu umelému prerušeniu tehotenstva,
v prípade, že sa rozhodne tehotenstvo prerušiť.15 Keďže spoločnosť mala vždy záujem na participácii
na reprodukčnej slobode žien, nikdy nemôžeme hovoriť o de facto úplnej reprodukčnej slobode, vždy
4

11

napr. tu BERENDT, Joanna. Protesters in Poland Rally Against Proposal for Total Abortion Ban. In:
The New York Times. Publikované [3.10.2016]. [online]. [viď. 9. 4. 2017]. Dostupné z:
https://www.nytimes.com/2016/10/04/world/europe/poland-abortion-black-monday.html,
alebo
AGERHOLM, Harriet. Poland abortion strike: Thousands of women in over 60 cities refuse to work in
protest over restrictive laws. In: The Independent. Publikované [3.10.2016]. [online]. [viď. 9. 4. 2017].
Dostupné
z:
http://www.independent.co.uk/news/world/europe/poland-women-abortion-strikeprotests-black-monday-polish-protestors-industrial-action-a7343136.html, Česká tisková kancelář
(ČTK). Čierny pondelok zabral. Poľský parlament odmietol návrh na sprísnenie zákona o potratoch.
In: Hospodárske noviny. Publikované [6.10.2016]. [online]. [viď. 9. 4. 2017]. Dostupné z:
http://hnonline.sk/svet/837911-cierny-pondelok-zabral-polsky-parlament-odmietol-navrh-nasprisnenie-zakona-o-potratoch
12 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Štefana Kuffu, Mariána Kvasničku a Jozefa
Mikloška na vydanie zákona, ktorým sa zrušuje zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. o
umelom prerušení tehotenstva v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré
zákony. [online]. [viď. 9. 4. 2017]. Dostupné z:
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=5782
13 §153 zákona č. 300/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov, Trestného zákona: § 153 „Tehotná
žena, ktorá svoje tehotenstvo sama umelo preruší alebo iného o to požiada, alebo mu to dovolí, nie
je za taký čin trestne zodpovedná, a to ani podľa ustanovení o návodcovi a pomocníkovi.“
14 napr. HLAVÁČKOVÁ, Lívia. 7 absurdít návrhu zákona o nenarodených deťoch. In: Denník N.
Publikované [15.12.2015]. [online]. [viď. 9. 4. 2017]. Dostupné z: https://dennikn.sk/blog/7-absurditnavrhu-zakona-o-nenarodenych-detoch/, TA3 TASR. Interrupcie aj partnerstvá gejov majú byť
zakázané v ústave, žiada Kuffa. In: TA3. Publikované [28.10.2015]. [online]. [viď. 9. 4. 2017].
Dostupné z:
http://www.ta3.com/clanok/1071787/interrupcie-aj-partnerstva-gejov-maju-byt-zakazane-v-ustaveziada-kuffa.html
15 OJA, Liiri; YAMIN, Alicia Ely. „Woman“ in the European Human Rights System: How is the
Reproductive Rights Jurisprudence of the European Court of Human Rights Constructing Narratives
of Women’s Citizenship? In: Columbia Journal of Gender and Law. [online]. [viď. 9. 4. 2017].
Dostupné z:
https://journals.cdrs.columbia.edu/wp-content/uploads/sites/18/2016/10/Oja_Yamin_print.pdf
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existujú dôvody a záujmy spoločnosti, ktoré stoja v kontraste so slobodou žien rozhodovať o svojom
tele a svojej reprodukčnej slobode. Z historického pohľadu právo rozhodovať o reprodukčnej slobode
žien mali muži, neskôr štát, pričom vždy bola žena vnímaná cez prizmu svojej primárnej úlohy
v spoločnosti – úlohy matky. Materstvo, napriek tomu, že ide o intímnu oblasť života, je teda do veľkej
miery určované spoločnosťou. Inštitúciu materstva nie je možné stotožniť s porodením dieťaťa a
následnou starostlivosťou oň. Materstvo je potrebné chápať ako sociálny jav, sociálnu kategóriu, ktorý
je formovaný rôznymi predstavami a nárokmi spoločnosti naň, v dôsledku čoho prirodzene podlieha
zmenám.16
Nevyhnutne konkurujúcimi záujmami spoločnosti, ktoré stoja proti reprodukčnej slobode ženy
sú predovšetkým život nenarodeného dieťaťa, plodu, resp. jeho právo na život, čo však nie je
jednoznačne vyriešenou otázkou. Nie je jasne a jednoznačne stanovené od ktorého momentu je
potrebné chrániť život nenarodeného dieťaťa, či dokonca od ktorého momentu možno hovoriť
o dieťati. V spoločnosti prevládajú predovšetkým dva prístupu k umelému prerušeniu tehotenstva a to
tzv. pro-choice a tzv. pro-life hnutie. Prívrženci prvej skupiny sa snažia presadzovať práva žien a
slobodu rozhodovať o vlastnej reprodukčnej slobode, zatiaľ čo prívrženci prístupu pro-llife zastupujú
práva nenarodených deti,́ argumentujúc hodnotou ľudského života, ktorý si zaslúži pozornosť a
ochranu už pred narodenim
́ .17
Niektoré štáty rozšírili ochranu garantovanú právom na život aj na nenarodené dieťa, ako je
tomu napr. v Írsku, ktoré budeme ďalej v príspevku spomínať. Iné štáty si zvolili inú cestu ochrany
hodnôt vo svojom ústavnom poriadku, napr. na Slovenku článok 15 ods. 1 Ústavy Slovenskej
republiky (ďalej len ako „ústava“) rozlišuje medzi právom na život, ktoré priznáva každému a následne
uvádza, že „Ľudský život je hodný ochrany už pred narodením.“18 Ústavný súd Slovenskej republiky
v náleze PL. ÚS 12/01 rozhodoval o súlade zákona č. 73/ 1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva
s ústavou dospel k záveru, že zo znenia ústavného ustanovenia priamo vyplýva, že ústavodarca
rozlišuje medzi právom každého na život a ochranou nenarodeného ľudského života. Toto rozlíšenie
preto podľa Ústavného súdu naznačuje základný rozdiel medzi právom na život ako osobným,
subjektívnym nárokom a ochranou nenarodeného ľudského života ako objektívnou hodnotou.19
Štát má nepochybne legitímny záujem aj na populačnej politike, pričom populačnou politikou
je potrebné rozumieť „spoločenské opatrenia prijímané priamo za účelom ovplyvňovania
reprodukčných procesov,“20 čo je v súčasnosti pri predlžovaní priemernej dĺžky života, starnutia
populácie a nízkej demografickej krivke, resp. prirodzeného prírastku problémom spoločenským
i ekonomickým. Diskutuje sa o potrebe ovplyvňovať reprodukčné správanie obyvateľstva zo strany
štátu, úsmevným príkladom je napr. Dánsko, kde sa istá cestovná kancelária rozhodla v rámci svojej
marketingovej kampane bojovať s nízkym počtom narodených detí s cielenou kampaňou s titulom „Do
it for your mom“ (Do it for Denmark) (Urob to pre svoju mamu. Urob to pre Dánsko), ktorá hovorí
potenciálnym babičkám, aby podporili cesty do zahraničia pre svoje deti. Štúdie totiž ukázali, že Dáni
majú o 51% viac sexu, keď sú na dovolenke. Video s heslom „Urobte to pre Dánsko“ ponúkalo
takzvané „ovulačné zľavy“ pre cestujúce páry a tí, ktorí počas dovolenky počali dieťa, získali od tejto
cestovnej kancelárie výlet do zahraničia a detské plienky na tri roky zdarma. 21

BEDNAŘÍKOVÁ, Hana. Materstvo ako súčasť ženskej identity. s. 187- 197. In: CVIKOVÁ, Jana;
JURÁŇOVÁ, Jana. Ružový a modrý svet. Rodové stereotypy a ich dôsledky. Občan a demokracia a
Aspekt, Bratislava: 2005, druhé vydanie. ISBN 80-85549-52-2.
17 VAVRO, Tomáš. Rola prava a justicie v otazke liberalizacie spoločnosti – problematika interrupcii
́
́
́
́
́
(Súťažná esej: Ius et Societas). Masarykova univerzita, Právnická fakulta. 2010. online]. [viď. 9. 4.
2017]. Dostupné z: http://www.iusetsocietas.cz/fileadmin/user_upload/Vitezne_prace/Vavro.pdf
18 čl. 15 ods. 1 ústavného zákona č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, Ústava Slovenskej
republiky,
19 Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky zo dňa PL. ÚS 1/2001 zo dňa 4. decembra 2007.
Dostupné z: https://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchHtmlView
20 VAŇO, Boris. Populačná politika. Infostat. - Vyskumne demograficke centrum. [online]. [viď. 12. 4.
́
́
́
2017]. Dostupné z: http://www.infostat.sk/vdc/pdf/tajov/vano.pdf
21 Dánska cestovná kancelária láka na dovolenky. Sexom. In: Hospodárske noviny. Stratégie.
Publikované [13.10.2015]. [online]. [viď. 12. 4. 2017]. Dostupné z:
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Podľa Ronalda Dworkina rozhodnutie ženy podstúpiť interrupciu neovplyvňuje len ju samotnú,
ale aj hodnoty, ktoré sú zdieľané celou spoločnosťou. Obdobný názor zastáva tiež Jürgen Habermas,
podľa ktorého nemožno otázky života zúžiť iba na biologickú úroveň, nakoľko pojednávajú hlavne o
jeho kvalite, ktorá je utváraná spoločnosťou.
INTERPRETAČNÉ METÓDY EURÓPSKEHO SÚDU PRE ĽUDSKÉ PRÁVA
Európsky súd pre ľudské práva vo svojej rozhodovacej činnosti kladie dôraz na metódu
teleologického výkladu, čo znamená, že sa snaží v každom konkrétnom prípade rozhodnúť tak, aby
mal na pamäti predmet a účel Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a slobôd (ďalej aj ako
„Dohovor“), ktorým je ochrana individuálnych ľudských práv a podpora a rozvoj ideálov a hodnôt
demokratickej spoločnosti a základných slobôd. Predmet a účel Dohovoru možno nájsť v samotnom
Dohovore, resp. v jeho preambule „...majúc na zreteli, že cieľom Rady Európy je dosiahnutie väčšej
jednoty medzi jej členmi, a že jedným zo spôsobov, ktorým sa má tento cieľ napĺňať, je ochrana a
ďalší rozvoj ľudských práv...“22
doktrína voľnej úvahy (margin of appreciation), ktorá predstavuje vyjadrenie princípu
subsidiarity, resp. požiadavky, že náprava porušených ľudských práv má byť poskytnutá
predovšetkým na vnútroštátnej úrovni, prostredníctvom vnútroštátnych prostriedkov nápravy (čo je
okrem iného aj požiadavkou pred podaním sťažnosti na ESĽP v zmysle článku 35 Dohovoru). ESĽP
odkazuje na doktrínu voľnej úvahy, resp. na jej širokú formu v prípadoch, ktoré sú často právne zložité
alebo sú kontroverzné z hľadiska morálky, ochrany verejného, resp. ústavného poriadku jednotlivých
členských štátov Rady Európy.23
V kontexte interpretačných metód, ktoré je možné v judikatúre ESĽP jednoznačne
identifikovať, je potrebné zdôrazniť (pan)európsky konsenzus, teda všeobecné označenie, ktoré
ESĽP používa, s odkazom na existenciu, prípadne neexistenciu spoločných základov v praxi a
legislatíve zmluvných štátov Dohovoru v konkrétnej – často citlivej otázke a ktorý ovplyvňuje šírku
voľnej úvahy, ktorú ESĽP ponecháva štátom. Pokiaľ ESĽP dospeje k záveru, že otázka je upravená
vo viacerých (alebo väčšine, nie je to však numericky stanovené jednotným spôsobom), považuje to
za dôvod pre zúženie voľnej úvahy, čím menšia zhoda panuje medzi štátmi a ich právnymi úpravami
pokiaľ ide o určité otázky, tým viac priestoru je štátom ponúknutého pre ich voľnú úvahu.24
Medzi ďalšie faktory, ktoré ovplyvňujú šírku voľnej úvahy možno zaradiť napr. existenciu
všeobecných opatrení hospodárskej alebo spoločenskej politiky, ESĽP prikladá značný význam aj
povahe štátom sledovaného záujmu, kvôli ktorému sa určité právo má obmedziť, dôležitosť
konkrétneho práva pre jednotlivca, závažnosť zásahu ako aj ďalšie faktory, ktoré sú typické pre
jednotlivé Článok Dohovoru, na pozadí ktorého vzniká najviac nových pozitívnych záväzkov – resp.
je formovaných najviac nových ľudských práv, je článok 8 Dohovoru, ktorý garantuje právo na
súkromný a rodinný život: „1. Každý má právo na rešpektovanie svojho súkromného a rodinného
života, obydlia a korešpondencie. 2. Štátny orgán nemôže do výkonu tohto práva zasahovať s
výnimkou prípadov, keď je to v súlade so zákonom a nevyhnutné v demokratickej spoločnosti v
záujme národnej bezpečnosti, verejnej bezpečnosti, hospodárskeho blahobytu krajiny,
predchádzania nepokojom alebo zločinnosti, ochrany zdravia alebo morálky alebo na ochranu práv a
slobôd iných.“25 Práve pri tomto článku sudcovia ESĽP najviac aplikujú tzv. evolutívne čítanie
Dohovoru a subsumujú pod neho práva, ktoré dovtedy neboli Dohovorom chránené, keďže v ňom nie
5

http://strategie.hnonline.sk/marketing/782800-danska-cestovna-kancelaria-laka-na-dovolenkysexom alebo SIMS, Alexandra. Denmark’s bizarre series of sex campaigns lead to baby boom. In:
The Independent. Publikované [2. 6.2016]. [online]. [viď. 12. 4. 2017]. Dostupné z:
http://www.independent.co.uk/news/world/europe/denmark-s-bizarre-series-of-sex-campaigns-leadto-baby-boom-a7062466.html
22 preambula k Európskemu dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, Rada Európy,
1950
23 LETSAS, George. A Theory of Interpretation of the European Convention on Human Rights. Repr.
Oxford: Oxford University Press, 2009. ISBN 978-0-19-956388-3. s. 80- 92.
24 HARRIS, David; O’BOYLE, Michael; BUCKLEY, Carla. Law of the European Convention on Human
Rights. Oxford: Oxford University Press, 2014. ISBN 978-0199606399
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sú explicitne uvedené. Bok po boku s evolutívnou interpretáciou Dohovoru, resp. vnímaním Dohovoru
ako „živého nástroja“ stojí práva.
A, B & C26 PROTI ÍRSKU
Pre účely nášho príspevku sme si na analýzu vybrali prípad, ktorý predstavuje zmenu
v rozhodovacej činnosti ESĽP, pokiaľ ide o o štandardné postupy a zaužívané spôsoby interpretácie
Dohovoru. Ide o prípad A, B a C proti Írsku27, s ktorým sa spájali očakávania, že by mohol prelomový
ako „európsky Roe v. Wade“, pokiaľ ide o problematiku umelého prerušenia tehotenstva28. Keď sa
prípad A, B a C proti Írsku dostal pred ESĽP, ktorý mal zodpovedať otázku či prísna írska potratová
legislatíva porušuje Dohovor. ESĽP mal jedinečnú možnosť zakotviť rozhodnúť o tom, že právo na
súkromný život zahŕňa aj právo na potrat29 (ako tomu bolo v prípade Roe. v. Wade).
Sťažovateľkami v tomto prípade boli tri ženy, ktoré v roku 2005 odcestovali do Veľkej Británie,
aby tam z rôznych dôvodov podstúpili ukončenie svojho neplánovaného tehotenstva. Írska zákonná
úprava v tom období legálny potrat pre situácie, v ktorých sa sťažovateľky nachádzali, neumožňovala,
avšak neobsahovala ani žiadne obmedzenia, ktoré by bránili ženám za týmto účelom vycestovať za
hranice Írska. Všetky tri ženy spájalo neplánované otehotnenie (čo bol aj dôvod, pre ktoré ESĽP tieto
tri sťažnosti spojil do jedného konania a komora následne postúpila prípad vzhľadom na závažnosť
riešenej problematiky Veľkej komore) líšila sa ich motivácia a okolnosti vedúce k ukončeniu
tehotenstva, ktoré sú pre zákonnosť interrupcií rozhodujúce.30
Všetky tieto faktory narážali na základnú myšlienku reprodukčných práv, totiž že každý má
právo slobodne sa rozhodnúť o počte a odstupe narodenia detí. V žiadnom z prípadov sťažovateliek
toto rozhodnutie však neprináležalo podľa írskej ústavy žene, ale bolo zverené verejným orgánom,
ktoré mali o tak závažnom zásahu do integrity a práva ženy na súkromie rozhodnúť. Sťažovateľky sa
pred ESĽP sťažovali na porušenie článku 2 Dohovoru (právo na život – len sťažovateľka C), 3
Dohovoru (zákaz mučenia, a neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania), 8
Dohovoru (právo na súkromný a rodinný život), 13 Dohovoru (právo na účinný prostriedok nápravy)
a 14 Dohovoru (zákaz diskriminácie).
ESĽP prípad rozdelil na dve časti, pričom v prvej časti sa venoval spolu skutkovým
okolnostiam sťažovateliek A. a B., ktoré posudzoval z hľadiska negatívnych záväzkov, situáciu tretej
sťažovateľky podrobil skúmaniu z hľadiska pozitívnych záväzkov štátu. Toto rozdelenie bolo založené
na skutočnosti, že prvé dve ženy podstúpili umelé prerušenie tehotenstva z dôvodov, ktoré priamo
neohrozovali ich život z dôvodov, ktoré ESĽP sumárne nazval „health and well-being“ a ktoré by bolo
možné preložiť možno ako zdravia a „pohody“ (aj keď označenie pohoda nepovažujeme za úplne
najvhodnejšie v kontexte umelého prerušenia tehotenstva). Prípad tretej ženy ESĽP posudzoval inak
z dôvodu, že jej život bol neplánovaným tehotenstvom priamo ohrozený z dôvodu predchádzajúcich
zdravotných problémov a v jej prípade v konečnom dôsledku aj konštatoval porušenie článku 8
Dohovoru s tým, že posudzoval pozitívne záväzky štátu – vytvorenie takého rámca umožňujúceho
umelého prerušenia tehotenstva, ktorý bude dostupný v prípade ohrozenia života matky.
V prípade prvých dvoch sťažovateliek ESĽP prekvapivo potvrdil, že írska potratová legislatíva,
vymykajúca sa majoritnej úprave zmluvných štátov, je z hľadiska ľudských práv v poriadku. Pri
aplikovaní testu proporcionality obmedzení – v treťom kroku, pri analyzovaní nevyhnutnosti
v demokratickej spoločnosti, poskytol siahodlhé zdôvodnenie týkajúce sa poskytnutia voľnej úvahy
6

sťažovateľky požiadali o utajenie identity v konaní pred ESĽP
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28 CALT, Shannon K. A, B & C. v. Ireland: “Europe’s Roe v. Wade?“ In: Lewis & Clark Law Review,
Vol. 14, No. 3, p, 1189, 2010. [online]. [viď. 10. 4. 2017]. Dostupné z:
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1540344
29 WEINSTEIN, Brinn. Reproductive Choice In the Hands of the State: The Right to Abortion under
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v tomto prípade.31 ESĽP zdôraznil citlivosť morálnych a etických otázok, ktoré sa umelého prerušenia
tehotenstva dotýkajú, rovnako aj legitimitu záujmov štátu – ochrana verejnej morálky, najmä ochrany
života plodu- ESĽP viackrát zdôraznil potrebu širokej miery voľnej úvahy pre Írsko, pokiaľ ide
o rovnováhu práva na život plodu a práva na súkromný život sťažovateliek a tiež na to, že vo svojej
predchádzajúcej judikatúre neukotvil právo plodu na život v zmysle článku 2 Dohovoru, ale rovnako
ani explicitne negarantoval právo na potrat v zmysle ustanovení článku 8 Dohovoru.
Nepochybne najzaujímavejšou skutočnosťou, ktorá sa v tomto rozhodnutí objavila bolo, že
ESĽP niekoľkokrát poukázal na existujúci európsky konsenzus v otázke potratov v širšom rozsahu
ako tomu bolo v Írsku, čo ako sme uvádzali vyššie je jedným z kľúčových faktorov, ktoré sú dôvodom
pre zúženie priestoru pre voľnú úvahu. ESĽP zašiel dokonca tak ďaleko, že skonštatoval, že
sťažovateľky by mohli vo svojej situácii podstúpiť legálne interrupciu z dôvodu ochrany zdravia a
„pohody“ (health and well-being) vo viac ako 40 členských krajinách Rady Európy, avšak prekvapivo
priestor pre voľnú úvahu Írsku nezúžil. Írsko teda podľa ESĽP malo garantovaný široký priestor pre
voľnú úvahu, pokiaľ ide o právnu úpravu umelého prerušenia tehotenstva z dôvodu „hlbokého
morálneho presvedčenia“ írskeho ľudu, ktoré prevážilo nad európskym konsenzom, v dôsledku čoho
je možné konštatovať, že ESĽP judikoval v rozpore so svojimi štandardnými spôsobmi a metódami
výkladu Dohovoru.32 ESĽP v minulosti rozhodoval viacero kontroverzných a citlivých otázok, pri
ktorých si štáty uplatňovali obmedzovanie práv z dôvodu ochrany verejnej morálky (napr. Dungeon
proti Spojenému kráľovstvu (1981) – dekriminalizácia mužskej homosexuality, Goodwin proti
Spojenému kráľovstvu (2002) – práva osôb, ktoré podstúpili zmenu pohlavia) a rozhodol v prospech
sťažovateľov priznal im ochranu pod rúškom článku 8 Dohovoru, s ohľadom na európsky konsenzus
a zúžil tak štátom mieru voľnej úvahy. V prípade A, B a C ESĽP neposudzoval (nevážil) dve základné
práva, aby rozhodol, ktoré z nich malo väčšiu váhu, ale namiesto toho iba posudzoval schopnosť štátu
obmedziť základné právo, právo na súkromie v mene ochrany verejnej morálky.
Takáto nekonzistentnosť v rozhodovaní nás núti si klásť mnohé otázky, predovšetkým
ohľadom právnej istoty a presvedčivosti rozhodnutí ESĽP. K presvedčivosti rozhodnutia neprispeli ani
disenty 6 zo 17 sudcov Veľkej komory ESĽP, v ktorých sudcovia dospeli k záveru, že právo na
súkromný život bolo porušené aj u prvých dvoch sťažovateliek. Zdôraznili, že sa jednalo vôbec o prvý
prípad, v ktorom ESĽP nevzal do úvahy európsky konsenzus na základe tzv. „hlbokého morálneho
presvedčenia“ (profound moral views) a tým dopustil nebezpečný odklon od ustálenej interpretácie
a aplikácie Dohovoru. ESĽP totiž dovtedy nerozlišoval medzi morálnym a iným presvedčením, keď
posudzoval šírku voľnej úvahy pri existencii európskeho konsenzu.
ZÁVER
Máme preto za to, rozhodnutím ESĽP v prípade A, B a C proti Írsku, v ktorom prišlo k odklonu
od zaužívaného spôsobu interpretácie Dohovoru, došlo k potvrdeniu obmedzenia reprodukčnej
slobody žien v prospech spoločnosti a to veľmi nepresvedčivým spôsobom, keď ESĽP nevzal do
úvahy európsky konsenzus pokiaľ ide o individuálne základné právo a svoje rozhodnutie založil iba
na schopnosti a možnosti štátu regulovať túto oblasť života, pokiaľ ide o ochranu verejnej morálky.
ESĽP týmto vytvoril nebezpečný precedens, ktorý umožní štátom aj v budúcnosti reštriktívny prístup
pokiaľ ide o umelé prerušenie tehotenstva a tým potvrdzovať akúkoľvek ďalšiu snahu štátov
o limitáciu reprodukčných práv žien, v mene „morálneho presvedčenia“ a kto vie či v rámci
nastoleného trendu nebude podľa ESĽP prijateľná aj právna úprava akú navrhovali poslanci Kuffa,
Mikloško a Kvasnička v podmienkach Slovenskej republiky? Práve preto, aby sa podobnému scenáru
v budúcnosti zabránilo, je podľa nás nutné konzistentne aplikovať doktrínu voľnej úvahy, najmä pokiaľ
ide o jej šírku. Systém ochrany ľudských práv tvorený Európskym dohovorom o ochrane ľudských
práv a slobôd a Európskym súdom pre ľudské práva má vytvárať najnižší spoločný štandard ochrany
ľudských práv, čo znamená, že štáty si vo svojich národných poriadkoch môžu zvoliť vyššiu mieru
ochrany jednotlivých práv, avšak štandard znamená určitý jednotiaci prvok, ktorý je spoločný všetkým
štátom v danej jurisdikcii. Európsky konsenzus podľa nás predstavuje práve takýto jednotiaci prvok,
7
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ktorý má zabezpečiť určitú mieru univerzalizmu ľudských práv, a preto považujeme nadpoužívanie
doktríny voľnej úvahy a najmä jej nesprávne aplikovanie pokiaľ ide o jej šírku za hrozbu pri
poskytovaní ochrany ľudským právam v jurisdikcii ESĽP. Prípad A, B a C proti Írsku implikuje podľa
nás hrozbu pre reprodukčnú slobodu a reprodukčné práva žien, keďže ESĽP namiesto vyvodenia
patričných záverov z viackrát opakovanej skutočnosti, že vo viac ako dvoch tretinách zmluvných
štátov Dohovoru by sťažovateľkám bolo umožnené legálne podstúpiť umelé prerušenie tehotenstva,
priznal Írsku širokú mieru voľnej úvahy a tým de facto „posvätil“ nižšiu mieru ochrany reprodukčných
práv žien v Írsku ako vo väčšine európskych štátov – v ktorých panuje európsky konsenzus. ESĽP
jednoznačne svojim zmätočným a nekonzistentným rozhodnutím zmeškal svoju šancu získať nálepku
„európsky Roe v. Wade“ a explicitne zakotviť právo na potrat v zmysle ustanovení článku 8 Dohovoru,
ktorými sa garantuje právo na súkromný život.
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https://strasbourgobservers.com/2010/12/17/a-b-and-c-v-ireland-abortion-and-the-margin-ofappreciation/

793
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https://www.nytimes.com/2017/02/18/obituaries/norma-mccorvey-dead-roe-v-wade.html?_r=0
REDDEN, Molly. 'Global gag rule' reinstated by Trump, curbing NGO abortion services abroad. In:
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http://www.independent.co.uk/news/world/europe/denmark-s-bizarre-series-of-sex-campaigns-leadto-baby-boom-a7062466.html
TA3 TASR. Interrupcie aj partnerstvá gejov majú byť zakázané v ústave, žiada Kuffa. In: TA3.
Publikované
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ZÁKLADNÉ PRÁVO NA INFORMÁCIE A JEHO EVOLUTÍVNY
VÝKLAD EURÓPSKYM SÚDOM PRE ĽUDSKÉ PRÁVA
Vincent Bujňák
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta1
Abstrakt: Ústava Slovenskej republiky zaručuje právo slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey
a informácie bez ohľadu na hranice štátu. Podobne Dohovor o ochrane ľudských práv a základných
slobôd garantuje slobodu prijímať a rozširovať informácie alebo myšlienky bez zasahovania štátnych
orgánov a bez ohľadu na hranice. V určitých situáciách sa toto základné právo pretaví až do
individuálneho práva na prístup k informáciám, ktoré majú k dispozícii orgány verejnej moci, a na ich
povinnosti tieto informácie poskytnúť. Príspevok v tejto súvislosti analyzuje postoj Ústavného súdu
Slovenskej republiky a najmä výrazný posun v rozhodovacej praxi Európskeho súdu pre ľudské práva.
Tento posun nastal aj vďaka všeobecnej zhode v rámci členských štátov Rady Európy o potrebe
uznať individuálne právo na prístup k týmto informáciám tak, aby bola umožnená verejná kontrola a
vytvorenie názoru vo veciach verejného záujmu, a to vrátane spôsobu, akým fungujú orgány verejnej
moci v demokratickej spoločnosti.
Kľúčové slová: právo na informácie, sloboda prejavu, doktrína živého nástroja, test verejného
záujmu.
Abstract: The Constitution of the Slovak Republic guarantees the right to seek, receive and
disseminate ideas and information freely, regardless of the state borders. Similarly, the European
Convention on Human Rights guarantees freedom to receive and impart information and ideas without
interference by public authority and regardless of frontiers. In certain circumstances, this fundamental
right is reflected in an individual right of access to State-held information and in an obligation to provide
such information. The article in this relation analyzes the approach of the Constitutional Court of the
Slovak Republic and particularly a significant shift in the decision-making practice of the European
Court of Human Rights. This shift has occurred also due to a broad consensus within the Council of
Europe member States on the need to recognize an individual right of access to these information so
as to enable the public to scrutinize and form an opinion on matters of public interest, including on the
manner of functioning of public authorities in a democratic society.
Key words: right to information, freedom of speech, living instrument doctrine, public-interest test.
ÚVOD
„Vláda ľudu bez informovanosti ľudu alebo bez možnosti informácie nadobudnúť, je iba
prológom k fraške alebo tragédii; alebo možno k obom z nich. Vedomosti budú vždy vládnuť nad
neznalosťou. A ľud, ktorý chce byť sám sebe vládcom sa musí vyzbrojiť silou, ktorú vedomosti
dávajú.“2 Dôležitosť poskytovaniu informácií týkajúcich sa vecí verejného záujmu prisudzoval už pred
takmer dvesto rokmi štvrtý americký prezident a „otec“ historicky najstaršieho, dodnes platného
ústavného dokumentu James Madison. Za nemenej dôležité je považované právo na informácie
v súčasnosti, čo je zrejmé z jeho zaradenia do katalógu ľudských práv, a to popri takých politických
právach akými sú petičné právo, zhromažďovacie právo, združovacie právo či právo zúčastňovať sa
na správe verejných vecí. Právo na informácie je úzko späté práve s ďalším z nich: so slobodou
1

Tento príspevok je výsledkom riešenia projektu „Úloha súdnictva pri formovaní spoločného
európskeho ústavného dedičstva a identity“, ktorý je financovaný Vedeckou grantovou agentúrou
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied
(projekt č. 1/0884/17).
2 Citované podľa SOMIN, I. Democracy and Political Ignorance: Why Smaller Government Is Smarter,
s. 1.
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prejavu. V širšom zmysle predstavuje všeobecnú súčasť slobody prejavu bez toho, aby bolo potrebné
výslovne hovoriť o práve na informácie ako samostatnom práve.3 Naopak, v užšom zmysle ide
o právo, ktorému korešponduje aktívna povinnosť štátu konať, resp. informácie poskytovať.4
Kým Ústava Slovenskej republiky v čl. 26 ods. 1 a Listina základných práv a slobôd v čl. 17
ods. 1 hovoria osobitne o slobode prejavu a o práve na informácie, Dohovor o ochrane ľudských práv
a základných slobôd (ďalej len „Dohovor“) v čl. 10 ods. 1 používa rozdielnu formuláciu: „Každý má
právo na slobodu prejavu. Toto právo zahŕňa slobodu zastávať názory a prijímať a rozširovať
informácie alebo myšlienky (...).“ V tejto súvislosti je vhodné zdôrazniť, že právo na informácie možno
chápať v dvoch rovinách, ktorými sú negatívny a pozitívny status, resp. tomu korešpondujúci
negatívny i pozitívny záväzok štátu.5 Pri prvom z nich sa poukazuje na negatívne právo na základe
ktorého sa zakazuje štátu či iným subjektom, aby bránili osobe prijímať informácie, ktoré jej chcú
alebo môžu ostatní oznámiť.6 Pri pozitívnom záväzku je ústavným obsahom ľudskoprávneho vzťahu
povinnosť orgánov verejnej moci informácie aktívne zhromaždiť a poskytovať, t. j. subjektívne ústavné
právo jednotlivcov informácie nielen požadovať, ale tiež obdržať. Po akceptovaní takéhoto
rozlišovania už potom nie je rozhodujúce, či budeme hovoriť o samostatnom „práve na informácie“
(ktoré by bolo odlišné od slobody prejavu), alebo budeme právo na informácie v podobe nároku na
plnenie považovať za pozitívny záväzok odvoditeľný zo všeobecnej garancie slobody prejavu. 7
Samotný obsah pozitívneho záväzku môže byť pochopiteľne interpretovaný rôzne. Pokiaľ je
však Dohovor medzinárodnou zmluvou o ľudských právach a základných slobodách podľa čl. 154c
ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, rozhodovacia prax Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej
len „ústavný súd“) bude nepochybne ovplyvnená Európskym súdom pre ľudské práva a jeho závermi.
Súčasťou medzinárodne akceptovaného štandardu ľudských práv a základných slobôd totiž nie sú
iba práva a slobody v podobe, v ktorej ich výslovne zakotvujú medzinárodné zmluvy, ale aj
rozhodnutia príslušných orgánov dotvárajúce zmluvné práva a slobody v konkrétnych prípadoch.
Štandard dotvorený v case-law prispieva k väčšiemu rozsahu práva a slobôd, a preto ho treba podľa
čl. 154c ods. 1 kvalifikovať ako prameň práva s prednosťou pred zákonmi Slovenskej republiky (pokiaľ
ide o štandard zlučiteľný s Ústavou Slovenskej republiky).8 Inými slovami, vo všeobecnej rovine
z hľadiska záväznosti judikatúry erga omnes platí, že už raz urobený výklad právnej normy „finálnym“
autoritatívnym orgánom (teda Európskym súdom pre ľudské práva), by mal byť východiskom pre
obdobné rozhodovanie všetkých súdov zmluvných štátov v prípadoch rovnakého druhu, ak nedôjde
k následnému osvojeniu si dostatočne relevantných dôvodov, podložených racionálnymi
a presvedčivými argumentmi, svedčiacich pre odklon od tejto judikatúry.9
DÔLEŽITOSŤ POZITÍVNEHO ZÁVÄZKU PRI PRÁVE NA INFORMÁCIE
Prístupnosť informácií od orgánov verejnej moci je dôležitá z hľadiska viacerých aspektov.
V prvom rade je kľúčová pre vlastný rozvoj jednotlivca v súvislosti s výkonom jeho základných práv.
V nadväznosti na to môže viesť k oboznámeniu sa s plánmi, rozhodnutiami a aktivitami orgánov
verejnej moci, čo vedie k otvorenej verejnej diskusii s rôznymi názorovými prúdmi, ktoré môžu
ovplyvniť samotný rozhodovací proces. Skutočná participácia na demokratickom procese by nebola
možná, pokiaľ by k dispozícii pre ľud nebol dostatok informácií.10 Prístupnosť informácií je taktiež
nevyhnutná pri rozvoji a udržiavaní občianskej a demokratickej spoločnosti. Napomáhaním verejnej
2

Porovnaj: „Treba dodať, že sloboda prejavu znamená aj právo na informácie a tým konštituuje
spoločenskú hodnotu. Prístup k informáciám totiž vytvára dôležitý element demokratického
a právneho štátu, keďže umožňuje jednotlivcom byť informovanými o tom, čo sa v štáte deje.“ ĽALÍK,
T. In: FRIDRICH, B. a kol. Ústavné garancie ľudských práv, s. 88.
4 BARTOŇ, M. Svoboda projevu: principy, garance, meze, s. 79.
5 BARTOŇ, M. a kol. Základní práva, s. 384.
6 KMEC, J., KOSAŘ, D., KRATOCHVÍL, J. a BOBEK, M. Evropská úmluva o lidských právech, s.
1009.
7 BARTOŇ, M. a kol. Základní práva, s. 385.
8 DRGONEC, J. Ústava Slovenskej republiky. Komentár, s. 1590.
9 ĽALÍK, M., ĽALÍKOVÁ, N. Prístup Ústavného súdu Slovenskej republiky k otázke záväznosti
judikatúry ESĽP, s. 47.
10 TIILIKKA, P. Access to Information as a Human Right in the Case Law of the European Court of
Human Rights, s. 81–82.
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diskusii totiž vytvára významnú bariéru proti zneužívaniu funkcií, chybnému vykonávaniu verejnej
moci a korupcii. Otvorenosť a transparentnosť v rozhodovacom procese môže pomáhať vo vytvorení
dôvery občanov smerom k verejnej moci a jej aktivitám. Navyše, prístup k informáciám umožňuje
občanom skúmať a vyhodnocovať činnosť verejných funkcionárov a žiadať vyvodenie zodpovednosti.
Pozitívny záväzok rovnako prispieva ku kontrole orgánov verejnej moci, predovšetkým či je ich
konanie v súlade s čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.11
Týmito názormi sa riadi aj Dohovor Rady Európy o prístupe k úradným dokumentom, ktorý je
prvým právne záväzným medzinárodným nástrojom uznávajúcim všeobecné právo na prístup
k úradným dokumentom v dispozičnej sfére orgánov verejnej moci.12 Predmetný dohovor vstúpi do
účinnosti po jeho ratifikácii desiatimi členskými štátmi Rady Európy, pričom k aprílu 2017 tak učinilo
deväť členských štátov.13
POZITÍVNY ZÁVÄZOK A ROZHODOVACIA PRAX ÚSTAVNÉHO SÚDU
Špecifikom ústavnej úpravy v Slovenskej republike je okrem zakotvenia práva na informácie
popri slobode prejavu v čl. 26 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky aj čl. 26 ods. 5, na základe ktorého
sa orgánom verejnej moci priamo uložila povinnosť primeraným spôsobom poskytovať informácie o
svojej činnosti v štátnom jazyku, a to za podmienok a spôsobom ustanoveným zákonom. Práve
ústavný súd svojimi závermi pri konkrétnej a abstraktnej ochrane ústavnosti výrazne formoval obsah
a rozsah pozitívneho záväzku, pričom jeho východiská následne museli byť zohľadňované orgánmi
verejnej moci pri aplikácii predovšetkým zákona o slobode informácií, a tiež zákonodarcom pri
prijímaní zákonov a iných právnych predpisov upravujúcich prístup k informáciám.14 Vzhľadom na
limitáciu príspevku z hľadiska jeho dĺžky uvádzame nižšie tie rozhodnutia, ktorých závery považujeme
vo vzťahu k pozitívnemu záväzku za kľúčové.
3

Nález PL. ÚS 15/98 (absolútny zákaz volebnej kampane v niektorých médiách)
Skupina 35 poslancov parlamentu predložila ústavnému súdu v júni 1998 návrh na začatie
konania o súlade právnych predpisov, ktorým boli napadnuté okrem iného aj ustanovenia zákona
o možnosti kandidujúcich politických strán viesť volebnú kampaň prostredníctvom rozhlasového alebo
televízneho vysielania len vo verejnoprávnom rozhlase a televízii. S výnimkou oznamovania konania
volebných zhromaždení bolo tiež zakázané využívať na volebnú kampaň miestny rozhlas, a rovnako
zákon zakazoval vysielať volebné prejavy a volebné programy a uverejňovať akékoľvek vonkajšie
prejavy, ktorými sa propagujú kandidujúce politické strany, okrem vysielacieho času vyhradeného
kandidujúcim politickým stranám vo verejnoprávnom rozhlase a televízii.
Napadnutá právna úprava bola vyhlásená za protiústavnú aj preto, lebo podľa ústavného súdu
bolo možné uskutočniť obmedzenie práva na informácie ústavne konformným spôsobom len za
splnenia troch podmienok: jednej formálnej a dvoch kumulatívnych materiálnych. Formálna
podmienka znamená, že obmedzenie prijme zákonodarca v právnom predpise so silou zákona. Prvou
materiálnou podmienkou je požiadavka, aby obmedzenie slúžilo na ochranu práv a slobôd iných,
alebo sa ním musí chrániť bezpečnosť štátu, verejný poriadok, verejné zdravie alebo mravnosť. Na
jej splnenie stačí preukázanie existencie jedného z citovaných záujmov. Druhou materiálnou
podmienkou je podmienka nevyhnutnosti prijatia obmedzenia. Tieto kritériá je tak potrebné uplatňovať
vždy pri posudzovaní obmedzovania práva na informácie.
3.1

Nález II. ÚS 10/99 (prípad Občianske oko)
Ústavný súd sa v rámci konkrétnej ochrany ústavnosti vyjadroval aj k prípadu občianskeho
združenia, ktoré si pri voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky určilo za cieľ prispieť
k slobodnému, demokratickému a spravodlivému priebehu volieb. Z tohto dôvodu požiadalo Ústrednú
volebnú komisiu o udelenie akreditácie pre pozorovateľov organizovaných v rámci projektu Občianske
oko ´98, čo Ústredná volebná komisia zamietla a na opakovanú žiadosť nereagovala. Tento postup
3.2

Tamtiež.
Čl. I písmeno (i) predkladacej správy k Dohovoru Rady Európy o prístupe k úradným dokumentom.
13 Dostupné na
www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/205/signatures?p_auth=fkl8DM11.
14 WILFLING, P. Zákon o slobodnom prístupe k informáciám. Komentár, problémy z praxe,
rozhodnutia súdov, s. 13.
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mal za následok nemožnosť zúčastniť sa zratúvania hlasov v miestnostiach okrskových volebných
komisií, čo bolo zástupcami združenia napadnuté ako porušenie práva na informácie a ich slobodné
vyhľadávanie. Keďže Ústredná volebná komisia nepreskúmala, či v okolnostiach prípadu existujú
príčiny, kvôli ktorým verejný záujem opodstatňuje obmedziť uplatnenie práva spôsobom, ktorým ho
zamýšľalo uplatniť združenie, ústavný súd rozhodol o porušení práva podľa čl. 26 ods. 1 a 2 ústavy.
Za osobitne dôležité považujeme závery ústavného súdu ku kategorizácii informácií, ktoré
prostredníctvom práva na informácie vytvára ústava: (i) informácie, ktoré štátne orgány a orgány
územnej samosprávy musia predložiť oprávneným osobám, (ii) informácie, ktoré štátne orgány ani
iné orgány verejnej moci nemusia predložiť oprávneným osobám, ale musia strpieť prístup k nim, ak
oprávnené osoby uplatnia svoje právo na informácie, a (iii) informácie, ktoré nemožno zverejniť,
pretože ide o informácie podliehajúce úprave čl. 26 ods. 4 ústavy. Ústavný súd zároveň zdôraznil, že
predpokladom demokratického uplatňovania moci v modernej spoločnosti je informovanosť
jednotlivých občanov o veciach verejného záujmu. Tá sa zabezpečuje aj na základe činnosti orgánov
verejnej moci.
Nález I. ÚS 236/06-59 (informácie od povinnej osoby ohľadom neplatného rozviazania
pracovného pomeru)
V predmetnom náleze vyložil ústavný súd obsah a rozsah pozitívneho záväzku doteraz
najpodrobnejšie.15 Spor vyvstal po žiadosti sťažovateľa o informácie, ktorá bola povinnou osobou
odmietnutá z dôvodu, že poskytuje iba informácie v rozsahu svojej rozhodovacej činnosti. Táto
argumentácia povinnej osoby bola najprv potvrdená Najvyšším súdom Slovenskej republiky, avšak
po podaní ústavnej sťažnosti bolo jeho rozhodnutie zrušené ústavným súdom. Ten sa pri výklade čl.
26 ods. 5 riadil obdobnými závermi ako plénum v náleze PL. ÚS 15/98: „Tak ako ústavné právo
každého vyhľadávať a šíriť informácie, aj ústavná povinnosť orgánov verejnej moci poskytovať
každému informácie o svojej činnosti môžu byť obmedzené len zákonom, ak ide o opatrenie
v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu práv a slobôd iných, bezpečnosť štátu, verejného
poriadku, ochranu verejného zdravia a mravnosti.“
Otázky spojené s pozitívnym záväzkom vyvstávajú pri subjektoch, ktoré nespadajú pod pojem
použitý v čl. 26 ods. 5 ústavy (t. j. orgány verejnej moci). Ústavný súd k tomu zdôraznil, že zákon
môže rozšíriť okruh subjektov povinných poskytovať informácie o svojej činnosti aj o také subjekty,
ktoré za orgány verejnej moci považovať nemožno. Plná informačná povinnosť voči každému bude
namieste aj v týchto prípadoch, nakoľko rozhodujúce je, že pôjde o subjekt hospodáriaci s verejnými
financiami, resp. nakladajúci s majetkom štátu alebo obcí (prípadne subjekt kreovaný zákonom alebo
na základe zákona z oblasti verejného práva). V týchto prípadoch preváži verejný záujem na plnej
informačnej povinnosti nad záujmom týchto subjektov na ochrane ich práv a slobôd. Ústavný súd
zároveň explicitne zdôraznil verejný záujem na transparentnosti fungovania týchto subjektov kvôli
možnosti verejnej kontroly zo strany občanov a posilneniu dôvery občanov v zákonné nakladanie
s verejnými prostriedkami a majetkom.
3.3

Nález PL. ÚS 1/09-34 (sprístupňovanie informácií o platoch niektorých verejných
činiteľoch)
Na závery z nálezu I. ÚS 236/06-59 nadviazalo plénum ústavného súdu o niekoľko rokov
neskôr pri abstraktnej ochrane ústavnosti, ktorá vyvstala po návrhu krajského súdu na preskúmanie
súladu § 9 ods. 3 zákona o slobode informácií s ústavou.16 Krajský súd tento návrh predložil
v súvislosti s konaním, pri ktorom štátna zamestnankyňa namietala, že sa žiadatelia môžu dozvedieť
o jej finančných náležitostiach priznaných za výkon funkcie. Tie boli prirodzene uhrádzané z
verejného rozpočtu. Samotná právna úprava v teste proporcionality obstála.
Vo vzťahu k verejnému záujmu ústavný súd nepochyboval, že prístup širokej verejnosti k
informáciám o platoch niektorých verejných činiteľov vytvára priestor na verejnú kontrolu
hospodárenia všetkých subjektov, ktorých príjmy sú vyplácané z verejných rozpočtov, a to tak vo
vzťahu k ich zákonnosti, ako aj účelnosti: „(...) ústavný súd nemá pochybnosti o citlivosti údajov
o výške príjmov pre súkromnú sféru jednotlivca (...). V prípade dotknutých osôb však ide len o jeden
aspekt (...). Ďalším aspektom je totiž práve verejný záujem na verejnej kontrole a transparentnosti
3.4
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nakladania s verejnými prostriedkami z hľadiska jeho zákonnosti a účelnosti, ako aj preventívne
pôsobenie takejto kontroly. Z tohto aspektu je nevyhnutné zdôrazniť, že základné právo na informácie
slúži vo svojej podstate aj ako prekážka pre zneužívanie moci zo strany osôb podieľajúcich sa na jej
výkone.“
POZITÍVNY ZÁVÄZOK A ROZHODOVACIA PRAX EURÓPSKEHO SÚDU PRE ĽUDSKÉ
PRÁVA
Na rozdiel od ústavy, Dohovor explicitne nespomína právo na informácie, ale v čl. 10 ods. 1
hovorí len o slobode zastávať názory a prijímať a rozširovať informácie alebo myšlienky, a to v rámci
slobody prejavu. Bolo preto dlhodobo diskutovanou otázkou, či „sloboda prijímať informácie“ zahŕňa
len negatívne právo, alebo obsahuje aj pozitívny záväzok štátu („právo na prístup k informáciám“).
Postoj Európskeho súdu pre ľudské práva k tejto výkladovej otázke prešiel práve v poslednej dobe
strmým vývojom.17
Súd interpretuje Dohovor dynamicky a s ohľadom na dosiahnutie určitého cieľa. K tomu
zdôrazňuje, že zaručenie práv uvedených v Dohovore predpokladá postavenie tejto medzinárodnej
zmluvy ako „žijúceho nástroja“, ktorý je interpretovaný vo svetle súčasných podmienok. Dôsledkom
tohto prístupu je okrem iného aj to, že súd nemá iného východiska ako nechať sa ovplyvňovať
rozvojom a všeobecne uznávanými štandardmi ľudských práv v členských štátoch Rady Európy,18
a to aj vzhľadom na doktrínu „miery voľnej úvahy“. Miera voľnej úvahy bude širšia vtedy, ak v určitej
otázke neexistuje medzi členskými štátmi Rady Európy konsenzus (či už pokiaľ ide o závažnosť
záujmu, ktorý je predmetom sporu, alebo pokiaľ ide o najlepšie prostriedky ako tento záujem chrániť,
najmä ak ide o otázky, ktoré sa týkajú citlivých záležitostí morálky a etiky).19
Súd sa spočiatku v 80. a 90. rokoch 20. storočia staval k extenzívnemu výkladu spojenia
„sloboda prijímať informácie“ veľmi rezervovane. Vo veci Leander proti Švédsku (1987) nekonštatoval
porušenie žiadneho z ustanovení Dohovoru pri sťažovateľovi - stolárovi, s ktorým bol skončený
pracovný pomer v múzeu vojenského námorníctva kvôli negatívnemu výsledku bezpečnostnej
previerky, pričom s konkrétnymi výhradami k jeho osobe sa oboznámiť nemohol: „čl. 10 nepriznáva
jednotlivcovi, v okolnostiach, ako je prejednávaný prípad, právo na prístup k spisu obsahujúceho
informácie o jeho osobe, ani neukladá vláde takéto informácie poskytnúť“.20 V prejednávanej veci sa
až o takmer desaťročie (po skončení tzv. studenej vojny) ukázalo, že skutočným dôvodom pre
skončenie pracovného pomeru bola politická orientácia sťažovateľa a na povrch vyšlo systematické
zneužívanie vnútroštátneho práva zo strany švédskych orgánov verejnej moci. Sťažovateľovi sa
následne v roku 1997 švédska vláda verejne ospravedlnila.21
K rovnakému záveru vo vzťahu k čl. 10 dospel súd v prípade Gaskin proti Spojenému
kráľovstvu (1989). Sťažovateľ v prejednávanej veci tvrdil, že v detstve s ním bolo zle zaobchádzané
počas jeho zotrvávania v detskom domove, a pokúsil sa získať prístup do úradnej dokumentácie
týkajúcej sa jeho prípadu. Súd rozhodol o porušení čl. 8 (právo na rešpektovanie súkromného
a rodinného života). Pri čl. 10 už len odkázal na závery z prípadu Leander a znovu s použitím
formulácie „v okolnostiach, ako je prejednávaný prípad“ zopakoval, že čl. 10 neobsahuje záväzok
štátu poskytnúť informácie jednotlivcovi. Ak mali v tom čase sťažnosti obdobného typu šancu na
úspech, nebolo to cez čl. 10, ale skôr čl. 8 Dohovoru.
O to viac sa tento záver potvrdil po rozhodnutí veľkej komory v prípade Guerra a ďalší proti
Taliansku. Sťažovatelia boli vystavení negatívnym externalitám z chemickej továrne, klasifikovanej
ako vysoko rizikovej, pričom v minulosti došlo k nehodám majúcim za následok hospitalizáciu ľudí,
ktorí žili v jej blízkosti. Keďže sťažovateľom orgány verejnej moci neposkytli potrebné informácie
k vyhodnoteniu, či ďalej žiť v blízkosti továrne, došlo k porušeniu práva na rešpektovanie súkromného
4

KMEC, J., KOSAŘ, D., KRATOCHVÍL, J. a BOBEK, M. Evropská úmluva o lidských právech, s.
1009.
18 EVANS, M. D. Manual on the Wearing of Religious Symbols in Public Areas, s. 41.
19 ŠIKUTA, J. Doktrína „miery voľnej úvahy“ (The Margin of Appreciation Doctrine) a judikatura
Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu, s. 954.
20 KMEC, J., KOSAŘ, D., KRATOCHVÍL, J. a BOBEK, M. Evropská úmluva o lidských právech, s.
1010.
21 ROBERTS, A. Transparency in the Security Sector. In: FLORINI, A. The Right to Know:
Transparency for an Open World, s. 328.
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a rodinného života. Čl. 10 však porušený nebol: „Sloboda prijímať informácie, uvedená v článku 10
ods. 2 Dohovoru, vo všeobecnosti zakazuje štátu obmedzovať osobu pri prijímaní informácii, ktoré jej
chcú odovzdať iní. Túto slobodu ale, v okolnostiach ako je prejednávaný prípad, nemožno
interpretovať ako pozitívny záväzok štátu zhromaždiť a rozšíriť informácie z vlastného podnetu.“ Už
na prvý pohľad zaujme opakovanie spojenia „v okolnostiach, ako je prejednávaný prípad“. Súd totiž
pozitívny záväzok v súvislosti s prístupom k informáciám štátu nevylúčil, ale skôr odložil. Bolo vlastne
len otázkou času, kedy z určitého prípadu vyvstanú okolnosti odlišné ako vo veciach Leander, Gaskin
a Guerra a súd vysloví pri čl. 10 existenciu subjektívneho práva na prístup k informáciám.
Sdružení Jihočeské Matky proti Českej republike (2006)
V prejednávanom prípade vystupovalo v postavení sťažovateľa občianske združenie, ktoré sa
dlhodobo angažovalo v oblasti ochrany prírody a krajiny, a svoj záujem smerovalo aj voči Jadrovej
elektrárni Temelín. Ešte vo februári 1999 sa združeniu podarilo dosiahnuť zrušovacieho rozsudku
vnútroštátneho súdu s konštatovaním, že vydaniu povolenia technologických zmien stavby
pomocných služieb v jadrovej elektrárni nepredchádzala povinná štúdia dopadov na životné
prostredie. V neskoršej fáze síce došlo k vydaniu rozhodnutia o povolení stavby, no sťažovateľ
medzitým namietal, že nemal prístup k pôvodnému projektu elektrárne. Rovnako požiadal o správu
o protipožiarnej ochrane. Tieto informácie mali byť poskytnuté okresným stavebným úradom.
Žiadostiam sťažovateľa vyhovené nebolo, pričom orgány verejnej moci sa opierali o ochranu
obchodného tajomstva, bezpečnosť fungovania elektrárne a nutnosť jej ochrany pred teroristickými
útokmi. Po neúspešnej ústavnej sťažnosti nasledovala individuálna sťažnosť v zmysle čl. 34
Dohovoru. A hoci bola sťažnosť odmietnutá, prípad je významným kvôli uznaniu zo strany súdu, že
odmietnutie českých orgánov poskytnúť informácie predstavovalo zásah do slobody prijímať
informácie tak, ako to zaručuje čl. 10 Dohovoru. Uznanie znamenalo, že odmietnutie poskytnúť
informácie muselo splniť podmienky ustanovené v čl. 10 ods. 2 Dohovoru. Sťažnosť tak bola
odmietnutá práve preto, lebo tieto podmienky splnené boli.
4.1

Társaság a Szabadságjogokért proti Maďarsku (2009)
Prípad Maďarskej únie občianskych slobôd sa v odbornej literatúre označuje za prelomový, 22
pretože prístup súdu sa vyvinul smerom k širšej interpretácii „slobody prijímať informácie“ a tým aj vo
vzťahu k pozitívnemu záväzku štátu informácie poskytnúť.23 Mimovládna organizácia založená
s cieľom hájiť základné práva a posilňovať úlohu občianskej spoločnosti požiadala maďarský ústavný
súd o sprístupnenie ústavnej sťažnosti smerujúcej proti novelám tamojšieho trestného zákona, ktoré
sa týkali drogových trestných činov. Ústavná sťažnosť bola podaná poslancom maďarského
parlamentu, a ten o nej urobil tlačovú konferenciu. Po zamietnutí žiadosti z dôvodu, že vec zatiaľ
nebola skončená sa sťažovateľ sprístupnenia informácií domáhal bezúspešne na vnútroštátnych
súdoch. Európsky súd pre ľudské práva následne obdržal a prijal na ďalšie konanie individuálnu
sťažnosť Maďarskej únie občianskych slobôd. Pri skúmaní veci vychádzal súd zo základnej tézy, že
verejnosť má právo získavať informácie týkajúce sa verejného záujmu, k čomu vydal viacero
rozhodnutí týkajúcich sa slobody tlače ako jedného zo „strážnych psov“ spoločnosti a jej úlohy
vytvárať priestor pre verejnú diskusiu. No túto úlohu nemusia plniť výlučne médiá a profesionálni
novinári, ale tiež mimovládna organizácia. Maďarská únia občianskych slobôd bola preto taktiež
označená za „strážneho psa“ spoločnosti. Ústavná sťažnosť poslanca bola jednoznačne posúdená
ako záležitosť verejného významu a ak bolo zámerom mimovládnej organizácie oznámiť verejnosti
informácie v nej obsiahnuté (a tým prispieť k verejnej diskusii o trestnej legislatíve v oblasti drog), bolo
právo sťažovateľa rozširovať informácie zjavne porušené. Pri posudzovaní oprávnenosti zásahu do
práva podľa čl. 10 Dohovoru sa súd stotožnil s tým, že obmedzenie bolo stanovené zákonom
a sledovalo ochranu osobných údajov ako legitímny cieľ, no pozastavil sa predovšetkým pri skúmaní
nevyhnutnosti opatrenia v demokratickej spoločnosti. Najskôr pripomenul svoj záver z prípadu
Leander, no rovnako aj predchádzajúce rozhodnutie Sdružení Jihočeské Matky spolu s dovetkom, že
ním pristúpil k širšiemu výkladu pojmu „sloboda prijímať informácie“ a tým aj k uznaniu práva na
4.2
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prístup k informáciám. Obmedzenie následne neprešlo subtestom nevyhnutnosti najmä preto, lebo (i)
informácie požadované sťažovateľom boli pripravené a okamžite dostupné, (ii) bolo
nepravdepodobné, že by sa v ústavnej sťažnosti objavili informácie z chránenej osobnej sféry
poslanca, a (iii) prekážka v podobe obmedzenia mohla odradiť osoby pracujúce v médiách alebo
obdobných sférach od spracovania takýchto tém, čím by nemuseli byť schopní naďalej plniť svoju
zásadnú úlohu „verejných strážnych psov“.24
Magyar Helsinki Bizottság proti Maďarsku (2016)
Po rozhodnutí vo veci Maďarskej únie občianskych slobôd sa v odbornej literatúre objavili
otázky do akej miery zdieľajú široký výklad čl. 10 ostatné komory a hlavne veľká komora Európskeho
súdu pre ľudské práva. Rovnako ďalším nevyriešeným výkladovým problémom ostal presný rozsah
práva na prístup k informáciám podľa čl. 10 Dohovoru.25 Na tieto otázky dal súd do veľkej miery
odpoveď v prípade Maďarský helsinský výbor z novembra 2016, v ktorom mala postavenie
sťažovateľa opätovne mimovládna organizácia. Tá v rokoch 2005 až 2007 pracovala na projekte
týkajúcom sa poskytovania právnej pomoci, v ktorom poukazovala na nedostatky v systéme
ustanovovania ex offo obhajcov maďarskými orgánmi. Maďarský helsinský výbor pracoval na projekte
z rovnakej oblasti aj v ďalšom období.
Podľa záverov mimovládnej organizácie systém ustanovovania ex offo obhajcov nefungoval
efektívne, pretože najmä polícia disponovala voľnou úvahou pri výbere obhajcu zo zoznamov
zostavených organizáciami z advokátskej sféry. To podľa zistení Maďarského helsinského výboru
viedlo k praxi výberu tých istých obhajcov alebo advokátskych kancelárií, ktoré sa stali až závislými
na príjmoch z tejto činnosti. Pri svojom ďalšom skúmaní si mimovládna organizácia vyžiadala mená
ex offo ustanovených obhajcov za rok 2008 a počet im pridelených vecí; žiadosť smerovala na 28
policajných oddelení. Cieľom žiadosti bolo zistiť, či pri praxi polície pri ustanovovaní ex offo obhajcov
existujú nezrovnalosti. Jedno z oddelení, ktoré poskytnutie informácií zamietlo, zdôvodnilo
zamietnutie žiadosti tým, že obhajcovia nie sú členmi orgánu verejnej moci, ich mená predstavujú
osobné údaje chránené zákonom a poskytnutie informácií by pre tento orgán predstavovalo prílišnú
záťaž. Protiargument žiadateľa spočíval v tom, že činnosť ex offo obhajcov bola vykonávaná vo
verejnom záujme a navyše financovaná z verejných prostriedkov. Vnútroštátne súdy sa ale stotožnili
so závermi niektorých oddelení, ktoré žiadosti nevyhoveli, čím sa otvorila možnosť individuálnej
sťažnosti.
Veľká komora pochopiteľne zohľadňovala aj predchádzajúcu prax Európskeho súdu pre
ľudské práva. Zopakovala, že predovšetkým v prípade Maďarská únia občianskych slobôd uznala
existenciu obmedzeného práva na prístup k informáciám ako súčasti slobôd obsiahnutých v čl. 10
Dohovoru. Zároveň bolo poukázané na uvedenie spojenia „v okolnostiach ako je prejednávaný
prípad“ vo veciach Leander, Gaskin či Guerra a na vývoj v členských štátoch Rady Európy, kde sa
podľa veľkej komory vytvoril široký konsenzus na potrebe uznať individuálne právo na prístup
k informáciám26 v dispozičnej sfére orgánov verejnej moci, a to v záujme pomoci verejnosti pri
formovaní názorov na veci verejného záujmu.
Za kľúčový záver prípadu Maďarský helsinský výbor považujeme ustálenie názoru súdu, že čl.
10 Dohovoru nepriznáva individuálne právo na prístup k informáciám v dispozičnej sfére orgánov
verejnej moci. Čl. 10 Dohovoru ani nevyžaduje od štátu zhromaždiť určité informácie pre jednotlivca.
Avšak pozitívny záväzok informácie poskytnúť môže vyvstať v dvoch prípadoch. Po prvé, ak
poskytnutie informácií bolo nariadené právoplatným súdnym rozhodnutím. Po druhé, ak vyvstanú
okolnosti, pri ktorých je prístup k informáciám nevyhnutným pre výkon slobody prejavu jednotlivca,
obzvlášť „slobody prijímať a rozširovať informácie“ a kde ich neposkytnutie predstavuje zásah do tejto
slobody. Za hraničné kritériá pri zisťovaní, či tieto okolnosti vyvstali, súd určil: (A) účel žiadosti
o poskytnutie informácií; predmetom skúmania bude otázka, či zhromaždenie informácií predstavuje
relevantnú súčasť prípravy v rámci novinárskej činnosti alebo inej činnosti, ktorá vytvára priestor alebo
4.3
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zakladá kľúčový prvok pre verejnú diskusiu, (B) povaha požadovanej informácie; rozhodujúcou bude,
či sa týka veci verejného záujmu, (C) úloha žiadateľa; silnejšie postavenie majú podľa súdu novinári
alebo iné subjekty v postavení „strážnych psov“ (ak sa ich činnosť týka vecí verejného záujmu: do
tejto skupiny môžu patriť aj členovia akademickej sféry, autori literatúry vo veciach verejného záujmu,
blogeri a vplyvní užívatelia sociálnych sietí), a (D) pripravenosť a prístupnosť informácie.
V posudzovanom prípade súd vyhodnotil, že tieto hraničné kritériá boli naplnené.
Následne bolo potrebné vyhodnotiť, či k obmedzeniu práva sťažovateľa došlo v súlade s čl. 10
ods. 2 Dohovoru. Kým podmienka stanovenia obmedzenia zákonom a podmienka sledovania
legitímneho cieľa bola podľa názoru súdu splnená, obmedzenie neprešlo subtestom nevyhnutnosti
obmedzenia v demokratickej spoločnosti. Súd okrem iného zdôraznil, že zverejnenie mien ex offo
ustanovených obhajcov a počet ich ustanovení by týchto obhajcov nevystavili takému stupňu
obmedzenia, ktoré nemohli predvídať, keď sa obhajcami stali. Zároveň platí, že ich mená sa mohli
stať známymi aj inak - najmä po uskutočnení verejných súdnych pojednávaní vo veciach, pri ktorých
boli do funkcie ustanovení.
ZÁVER
Keď v apríli 2009 vydal Európsky súd pre ľudské práva prelomové rozhodnutie v prípade
Maďarská únia občianskych slobôd, ústavný súd považoval už o dva roky neskôr v náleze PL. ÚS
1/09-34 za významné poukázať na jeho závery a nesporný posun v rozhodovacej činnosti.
Rozhodnutie veľkej komory v prípade Maďarský helsinský výbor z novembra 2016 považujeme
z hľadiska vývoja štrasburskej judikatúry za ešte väčší skok vpred. Po jeho vydaní je totiž zrejmé, že
po naplnení štyroch hraničných kritérií a po ich prejdení testom proporcionality vyvstane priamo z čl.
10 Dohovoru pozitívny záväzok štátu informácie poskytnúť. Keďže závery Európskeho súdu pre
ľudské práva by mali byť východiskom pre obdobné rozhodovanie všetkých súdov zmluvných štátov
Rady Európy v prípadoch rovnakého druhu, osvojeniu hraničných kritérií sa zrejme nebude môcť
ubrániť ani ústavný súd.
5
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KVANTITATÍVNE OBMEDZENIA REALIZÁCIE PRÁVA
ZAKLADAŤ POLITICKÉ STRANY A ZDRUŽOVAŤ SA V NICH1
Marek Domin
Katedra ústavného práva, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Abstrakt: Príspevok sa venuje kvantitatívnym obmedzeniam realizácie osobitnej formy
združovacieho práva, ktorým je právo zakladať politické strany a hnutia a združovať sa v nich.
Súčasná zákonná úprava totiž ako jednu z podmienok vzniku politickej strany predpokladá
predloženie určitého počtu podpisov podporovateľov nového politického subjektu. V nedávnej
minulosti sme sa taktiež mohli stretnúť s úvahami časti politickej reprezentácie stanoviť
prostredníctvom zákona minimálny počet členov politickej strany. Príspevok sa, so zreteľom na
uvedené, snaží zodpovedať otázku, či sú takéto kvantitatívne obmedzenia združovacieho práva v
súlade s ústavnou i medzinárodnou úpravou garantujúcou právo združovať sa v politických stranách.
Kľúčové slová: obmedzenia základných práv a slobôd, počet členov politickej strany, politické
strany, združovacie právo
Abstract: The paper pays attention to quantitative restriction of exercising a specific form of the right
to associate - right to establish political parties and movements and to associate therein. However,
the current legislation provides a submission of a specific number of supporters of new political party
as a one of condicitions for new party registration. In addition, more recently we have meet also with
considerations of some political representants to establish a minimum membership in a political party
throught a law. Therefore, the paper is trying to answer the question whether such quantitative
restrictions of the right to associate is in accordance with constitutional and international regulation
guaranteeing the right to associate in political parties.
Key words: number of members of political party, political parties, restrictions of fundamental rights
and freedoms, right to associate

1

NIEKOĽKO SLOV NA ÚVOD

Politické strany predstavujú takmer neodmysliteľnú súčasť fungovania moderných štátov,
osobitne štátov demokratických.2 Politické strany majú v moderných štátoch štátotvornú funkciu.
Možno ich dokonca označiť za štátotvorný prvok demokracie.3 Majú totiž kľúčovú úlohu pri vytváraní
zastupiteľských zborov (najmä parlamentov) a v konečnom dôsledku aj vlád (resp. iných exekutívnych
orgánov). Politické strany teda môžeme označiť za kľúčový inštitút súčasných demokratických
a právnych štátov, a to v súvislosti so zabezpečením možnosti zúčastňovať sa na správe verejných

Tento príspevok je výsledkom riešenia projektu „Úloha súdnictva pri formovaní spoločného
európskeho ústavného dedičstva a identity“, ktorý je financovaný Vedeckou grantovou agentúrou
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied
(projekt č. 1/0884/17).
2 FRIDRICH, B. a kol.: Ústavné garancie ľudských práva. Bratislava: PraF UK, 2013, s. 143. Možno
sa však stretnúť aj s radikálnejšími názormi, podľa ktorých sú to práve politické strany, osobitne ich
súčasný (domnelý alebo skutočný) oligarchický charakter, ktoré predstavujú prekážku uplatnenia
skutočnej demokracie. Porovnaj napr. POLÁK, J.: Texty o příme demokracii. Krásná Lípa: Marek
Belza, 2013, s. 108 a nasl. Problémom súčasného systému politických strán je aj tzv. partokracia.
Porovnaj napr. OROSZ, L. – SVÁK, J. – BALOG, B.: Základy teórie konštitucionalizmu. Žilina:
Eurokódex, 2011, s. 182-183.
3 KLÍMA, K. a kol.: Encyklopedie ústavního práva. Praha: Aleš Čenek, 2007, s. 428 a 429.
1
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vecí.4 Občania (prípadne aj iní obyvatelia) sa síce môžu zúčastňovať na správe verejných vecí aj
priamo resp. inak bez účasti v politických stranách, no nespornou skutočnosťou je to, že sú to práve
politické strany, ktoré v súčasnosti predstavujú rozhodujúce spojivo medzi občanom a spoločnosťou
na jednej strane a medzi štátom resp. štátnou (verejnou) mocou na strane druhej. Ako konštatoval aj
Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej aj len „Ústavný súd“), politické strany predstavujú prostriedok
na zavŕšenie procesu integrácie jednotlivca do spoločnosti. Politické strany totiž umožňujú
jednotlivcovi, ktorý pochádza z atomizovanej masy individuálnych právnych subjektov, presadiť
vlastnú vôľu a vlastné záujmy do roviny záujmov celospoločenských.5
Aj so zreteľom na uvedené skutočnosti by sa mohlo prima facie zdať, že politické strany
(ďalej aj len „strana“ v príslušnom gramatickom tvare) predstavujú subjekt verejného práva. Právna
povaha strán je však komplexnejšia. Predstavujú skôr akýsi hybrid na pomedzí súkromného
a verejného práva. Na jednej strane síce realizujú štátnu (verejnú) moc, v prípade, pokiaľ uspejú vo
volebnom súperení, avšak, na druhej strane, stále predstavujú dobrovoľné združenia osôb.6 Politické
strany totiž predstavujú osobitnú formu realizácie práva slobodne sa združovať.
Podobne ako iné základné práva a slobody, ani právo združovať sa v politických stranách
nemá absolútnu povahu. Aj toto základné právo je tak možné, po splnení určitých podmienok, ústavne
konformným spôsobom obmedziť. Osobitným spôsobom obmedzenia združovacieho práva, vrátane
práva združovať sa v politických stranách, predstavujú obmedzenia, ktoré môžeme označiť ako tzv.
kvantitatívne obmedzenia. Téma kvantitatívnych obmedzení sa do centra väčšej pozornosti, najmä
pozornosti laickej, dostala začiatkom tohto roka. Časť slovenskej politickej reprezentácie totiž
prezentovala myšlienky smerujúce k rozšíreniu už existujúcich kvantitatívnych obmedzení realizácie
práva zakladať politické strany. Načrtnuté úvahy sa týkali napr. potenciálneho stanovenia
minimálneho počtu členov politickej strany.7 Nie je však bez zaujímavosti dodať, že istú formu
kvantitatívneho obmedzenia, spočívajúcu v minimálnom počte členov, slovenská zákonná úprava už
poznala, a to až do r. 2005.8
Pre objektivitu je potrebné dodať, že kvantitatívne obmedzenia práva združovať sa
v politických stranách nie sú ničím výnimočným. Vo všeobecnosti sa možno stretnúť s dvoma
základnými druhmi takýchto kvantitatívnych obmedzení. Niektoré z ďalej uvedených podôb
kvantitatívnych obmedzení sa vyskytujú aj kumulovane. Po prvé, môže ísť o kvantitatívne
obmedzenia vzťahujúce sa (1) na okamih vzniku politickej strany. V rámci tejto kategórie môže ísť o
(1.1) preukázanie podpory minimálneho počtu osôb, ktoré súhlasia so vznikom politickej strany.
Zjednodušene by sme mohli povedať, že ide o preukázanie existujúcej skupiny sympatizantov idey
vytvorenia novej strany. Ďalšou možnosťou je (1.2) preukázanie minimálneho počtu osôb, ktoré nie
len že súhlasia so vznikom novej politickej strany, ale ktoré sa stanú jej (zakladajúcimi) členmi. Po
tretie, možnosťou je aj stanovenie (1.3) minimálneho počtu osôb, ktoré vznik novej strany žiadajú
resp. ktoré vykonávajú právne úkony smerujúce k jej vzniku. Môže ísť napr. o minimálny počet členov
tzv. prípravného výboru novej politickej strany. V takomto prípade však, pokiaľ potrebný počet členov
prípravného výberu nie je väčší ako počet prstov jednej ruky, môžeme konštatovať, že ide o praktickú
nevyhnutnosť. Druhú skupinu kvantitatívnych obmedzení tvoria tie obmedzenia, ktorá sa vzťahujú (2)
na čas po vzniku politickej strany. V rámci tejto skupiny je známa napr. požiadavka (2.1) minimálneho
počtu členov, ktoré musí strana mať počas celej doby svojej existencie, prípadne v špecifickom
časovom okamihu (napr. v čase podávania kandidátnej listiny pre voľby).9 Inou známou podobou
PALÚŠ, I. – SOMOROVÁ, Ľ.: Štátne právo Slovenskej republiky. Košice: UPJŠ, 2011, s. 204.
Porovnaj nález Ústavného súdu z 23. novembra 2011, sp. zn. PL. ÚS 11/2010.
6 FRIDRICH, B. a kol.: Ústavné garancie ľudských práva. Bratislava: PraF UK, 2013, s. 119.
7 Porovnaj napr. Danko chce podstatné zmeny týkajúce sa politických strán. 04.01.2017 [online]
Dostupné na http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/415765-danko-chce-podstatne-zmeny-tykajuce
-sa-politickych-stran/ [cit. 22.01.2017].
8 V zmysle § 17 zákona Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej
rady v znení neskorších predpisov sa totiž volieb do Národnej rady Slovenskej republiky mohla
zúčastniť len taká politická strana, ktorá ku svojej kandidátnej listine pripojila vyhlásenie, že má
najmenej 10.000 individuálnych členov. Toto vyhlásenie mohlo byť nahradené petíciou s takým
počtom podporovateľov účasti strany vo voľbách, ktorý sa rovnal chýbajúcemu počtu členov.
9 Podmienka minimálneho počtu členov, v rôznych podobách, je známa najmä v štátoch strednej
a východnej Európy. Konkrétny (minimálny) počet členov je však rôznorodý (napr. 100 v Srbsku, 200
4
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kvantitatívneho obmedzenia je vyžadovanie (2.2) minimálneho počtu členov nie v absolútnom
(celoštátnom) súčte, ale vo väzbe na jednotlivé územné celky dotknutého štátu.10
V príspevku ďalej zameriame pozornosť na dva druhy kvantitatívnych obmedzení, a to na
(1) minimálny počet osôb, ktoré súhlasia so vznikom strany, t. j. minimálny počet sympatizantov
novovznikajúcej strany, a na (2) minimálny počet členov už existujúcej politickej strany. Uvedeným
obmedzeniam sa budeme venovať vo väzbe na právo združovať sa v politických stranách
v podmienkach Slovenskej republiky. Zatiaľ čo prvé z uvedených obmedzení je platné de lege lata,
nad zavedením druhého, ako sme už čiastočne načrtli, sa uvažuje. Príspevok sa so zreteľom na
uvedené bude snažiť zodpovedať otázku, či sú takéto kvantitatívne obmedzenia v súlade s Ústavou
Slovenskej republiky11 (ďalej aj len „Ústava“).
2

STRUČNE K ÚSTAVNEJ A ZÁKONNEJ ÚPRAVE POLITICKÝCH STRÁN

Na nasledujúcich riadkoch stručne priblížime ústavnú úpravu práva združovať sa v politických
stranách v podmienkach Slovenskej republiky, ako aj zákonnú úpravu vzniku politickej strany.
V ďalšej časti príspevku už upriamime pozornosť na kvantitatívne obmedzenia realizácie práva
združovať sa v politických stranách.
Ústavný základ práva združovať sa v politických stranách predstavujú ustanovenia čl. 29
Ústavy. Článok 29 garantuje právo slobodne sa združovať, a to hneď vo viacerých formách.
Ustanovenie čl. 29 ods. 1 upravuje právo združovať sa v spolkoch, spoločnostiach alebo iných
združeniach. Možno teda povedať, že ide o všeobecnú formu združovacieho práva zameranú na
formovanie občianskej spoločnosti. Nasledujúce ustanovenie, ustanovenie čl. 29 ods. 2, už upravuje
jednu z osobitných foriem združovacieho práva, a to združovanie v politických stranách a politických
hnutiach.12 Článok 29 ods. 2 garantuje „(...) právo zakladať politické strany a politické hnutia
a združovať sa v nich.“ Z citovaného ustanovenia je možné vyvodiť, a slovenská ústavnoprávna
doktrína sa v tejto otázke v zásade zhoduje, dve samostatné práva. Ide o (1) právo založiť politickú
stranu a (2) právo združovať sa v politickej strane. Tieto práva sú navzájom nezávislé
a nepodmienené.13 Tá istá osoba totiž nemusí politickú stranu založiť a následne sa v nej aj „navždy“
v Lotyšsku, 500 v Estónsku, 1.000 v Litve či až 25.000 v Rumunsku). Porovnaj Kritériá, podmienky
a postupy pre založenie politickej strany v štátoch Európskej únie. Štúdia Generálneho sekretariátu
pre vnútornú politiku. 2012. [online] Dostupné na http://www.europarl.europa.eu/
RegData/etudes/etudes/join/2012/462512/IPOL-AFCO_ET(2012)462512_EN.pdf [cit. 27.01.2017],
Smernicu o úprave politických strán prijatá Benátskou komisiou (Európska komisia pre demokraciu
prostredníctvom práva) na jej 84. plenárnom zasadnutí 15. a 16. októbra 2010. [online] Dostupné na
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2010)024-e
[cit.
27.01.2017] a Správu o dobrej praxi v oblasti politických strán prijatá Benátskou komisiou (Európska
komisia pre demokraciu prostredníctvom práva) na jej 77. plenárnom zasadnutí 12. a 13. decembra
2008 v Benátkach. [online] Dostupné na http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.
aspx?pdffile=CDL-AD(2009)021-e [cit. 27.01.2017].
10 Príkladom je napr. úprava v Indonézii. Účasť strán v parlamentných voľbách v r. 2004 bola
podmienená troma podmienkami. Po prvé, politická strana (1) musela mať svojich reprezentantov
najmenej v dvoch tretinách zo všetkých provincií. Po druhé, strana (2) musela mať svojich
reprezentantov najmenej v dvoch tretinách zo všetkých okresov (districts) v každej z týchto provincií.
A, napokon, strana (3) musela mať v každom z týchto okresov počet členov rovnajúcich sa jednej
tisícine zo všetkých obyvateľov dotknutého okresu. Uvedené podmienky vo svojom súhrne znamenali,
že volieb sa mohla zúčastniť len taká politická strana, ktorá mala aspoň (približne) 300.000 členov.
Porovnaj INOGUCHI, T. – BLONDEL, J. (eds.): Political parties and democracy. Contemporary
Western Europe and Asia. New York: Palgrave Macmillan, 2012, s. 173.
11 Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
12 Tak Ústava, ako aj zákonná úprava, pozná tak pojem „politická strana“, ako aj pojem „politické
hnutie“. Ani Ústava a ani zákonná úprava však medzi nimi žiadnym spôsobom nerozlišuje. Vzhľadom
na uvedené budeme ďalej v texte pracovať len s pojmom „politická strana“.
13 Porovnaj napr. ČIČ, M. a kol.: Komentár k Ústave Slovenskej republiky. Žilina: Eurokódex, 2012, s.
217 alebo DRGONEC, J.: Ústava Slovenskej republiky. Teória a prax. Bratislava: C. H. Beck, 2015,
s. 696.
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združovať. Platí to, samozrejme, aj opačne. Právo združovať sa v politickej strane patrí aj osobe, ktorá
dotknutú politickú stranu nezaložila, t. j. osobe, ktorá až neskôr prejavila vôľu stať sa členom dotknutej
politickej strany.14
Právo združovať sa v politických stranách garantujú aj medzinárodné pramene, ktorými je
viazaná aj Slovenská republika. Z hľadiska praktickej relevancie je potrebné spomenúť predovšetkým
Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej aj len „EDĽP“). Ten v čl. 11 garantuje
slobodu zhromažďovania a združovania. Aj napriek skutočnosti, že citované ustanovenie expressis
verbis nespomína politické strany, možnosť jeho aplikácie aj na združovanie sa v politických stranách
potvrdil aj Európsky súd pre ľudské práva (ďalej aj len „ESĽP“). 15 Právo združovať sa v politických
stranách nie je cudzie ani právu Európskej únie. Článok 12 ods. 1 Charty základných práv Európskej
únie ustanovuje, že „každý má právo (...) slobodne sa združovať s inými na všetkých úrovniach, najmä
v súvislosti s politickými, odborárskymi a občianskymi otázkami (...)“ Podobne ako v prípade EDĽP,
aj Charta základných práv a slobôd v ustanovení garantujúcom združovacie právo výslovne spomína
len odbory. Nasledujúce ustanovenie, ustanovenie čl. 12 ods. 2, však politické strany expressis verbis
spomína. V zmysle citovaného ustanovenia „politické strany na úrovni Únie prispievajú k vyjadrovaniu
politickej vôle občanov Únie.“
Aj keď čl. 29 Ústavy neobsahuje výslovnú blanketovú normu, podrobnosti o realizácii práva
zakladať politické strany a združovať sa v nich upravuje zákon o politických stranách a politických
hnutiach16 (ďalej aj len „zákon o politických stranách“). Zákon o politických stranách upravuje viaceré
otázky „života“ politickej strany. Nás však, so zreteľom na predmet príspevku, bude zaujímať najmä
zákonná úprava vzniku stranu.17 Politická strana v zmysle zákona o politických stranách vzniká
zápisom do registra strán, ktorý vedie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej aj len
„Ministerstvo“).18 Zápis do registra strán ako konštitutívny okamih si môžeme označiť aj ako registráciu
strany. Takúto legislatívnu skratku koniec koncov používa aj samotný zákon.
Bez ambície podať vyčerpávajúci výklad o procesnom postupe registrácie strany možno
konštatovať, že politická strana bude Ministerstvom zaregistrovaná, t. j. vznikne, za splnenia dvoch
fundamentálnych podmienok. Prvou z nich je doručenie návrhu na registráciu strany. Druhou je
skutočnosť, že návrh na registráciu strany, vrátane všetkých príloh resp. dokladov, musí spĺňať všetky
zákonom predpísané podmienky.19 Ak sú tieto podmienky splnené, Ministerstvo politickú stranu do
15 dní odo dňa začiatku konania o registrácii zaregistruje, teda zapíše do registra strán.20 Pri vzniku
politických strán sa teda v súčasnosti v Slovenskej republike uplatňuje tzv. princíp legality, na rozdiel
od koncesného princípu, ktorý bol známy v minulosti.21 Vznik strany totiž nie je viazaný na povolenie
či vydanie iného individuálneho právneho aktu orgánu štátnej (verejnej) moci. Postačuje len splnenie
zákonných podmienok, ktoré sa overujú registráciou politickej strany. Niekedy sa preto hovorí aj o tzv.
registračnom princípe.22

V nasledujúcom texte, tam kde to bude vhodné, však budeme obe uvedené práva garantované v
čl. 29 ods. 2 Ústavy spoločne označovať ako právo združovať sa v politických stranách.
15 Porovnaj rozsudok ESĽP vo veci United Communist Party of Turkey and others v. Turkey z 30.
januára 1998 (sťažnosť č. 19392/98).
16 Zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov.
17 Zákon o politických stranách rozlišuje okamih založenia a vzniku politickej strany. Stranu možno
považovať za založenú okamihom dohody tzv. prípravného výboru a vypracovaním stanov politickej
strany. Pre kreáciu politickej strany ako právnickej osoby je však rozhodujúci až jej vznik. K tomu
dochádza až zápisom do registra strán, t. j. registráciou.
18 Porovnaj § 6 ods. 1 zákona o politických stranách.
19 K návrhu na registráciu musia byť napr. predložené stanovy strany či doklad o zaplatení správneho
poplatku. Zákon však pozná aj podmienky, ktoré majú negatívny charakter. Paragraf 7 ods. 9 totiž
vypočítava dôvody odmietnutia registrácie. Patrí k nim napr. aj to, že sídlo politickej strany nie je na
území Slovenskej republiky, názov strany sa nelíši od názvu už zaregistrovanej strany alebo stanovy
strany sú v rozpore so zákonom.
20 Porovnaj § 7 zákona o politických stranách.
21 BRÖSTL, A. a kol.: Ústavné právo Slovenskej republiky. Plzeň: Aleš Čenek, 2015, s. 139.
22 Porovnaj napr. FRIDRICH, B. a kol.: Ústavné garancie ľudských práva. Bratislava: PraF UK, 2013,
s. 119.
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V súvislosti s otázkou kvantitatívnych obmedzení realizácie práva združovať sa v politických
stranách je na tomto mieste potrebné uviesť dve osobitné podmienky nevyhnutné pre registráciu
politickej strany. Návrh na registráciu strany podáva tzv. prípravný výbor. Člen prípravného výboru
musí byť starší ako 18 rokov a musí mať spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu. Prípravný
výbor musí mať najmenej troch členov.23 Druhou dôležitou podmienkou je, že k návrhu na registráciu
politickej strany musí byť priložený zoznam občanov, ktorí súhlasia so vznikom strany. Pod občanom
je potrebné mať na mysli, v zmysle legislatívnej skratky samotného zákona o politických stranách,24
občanov Slovenskej republiky alebo občanov iného členského štátu Európskej únie s trvalým
pobytom na území Slovenskej republiky. Zákon však neustanovuje, že by muselo nutne ísť o občanov
starších ako 18 rokov a spôsobilých na právne úkony v plnom rozsahu. Takýchto občanov musí byť
však najmenej 10.000. Každý z nich navyše musí uviesť vybrané osobné údaje.25
3

OBMEDZENIE PRÁVA ZAKLADAŤ POLITICKÉ STRANY A ZDRUŽOVAŤ SA V NICH

Ako sme už naznačili v úvode príspevku, práva zakladať politické strany a združovať sa v nich
nemajú absolútnu povahu. Aj tieto práva, resp. právo združovať sa v politických stranách, je preto
možné, ústavne konformným spôsobom, obmedziť. V tejto časti príspevku preto najskôr stručne
zhrnieme podmienky ústavne konformného obmedzenia práva združovať sa v politických stranách.
Po tejto stručnej rekapitulácii sa sústredíme na kľúčovú otázku príspevku, a to na kvantitatívne
obmedzenia skúmaného práva. Pokúsime sa zodpovedať otázku, či takéto obmedzenia sú v súlade
s ústavnými podmienkami obmedzenia.
3.1

Všeobecné ústavné podmienky

Ústavné podmienky obmedzenia práva združovať sa v politických stranách môžeme rozdeliť
na podmienky všeobecné a podmienky osobitné.
Všeobecné podmienky obmedzenia práva združovať sa v politických stranách sú predmetom
úpravy čl. 29 ods. 3 Ústavy. So zreteľom na štruktúru čl. 29, ako aj berúc do úvahy jazykový výklad,
je potrebné pripomenúť, že tieto podmienky sa týkajú tak obmedzenia práva garantovaného
v ustanovení čl. 29 ods. 2 (právo zakladať politické strany a združovať sa v nich), ako aj práva
garantovaného v ustanovení čl. 29 ods. 1 (všeobecné právo slobodne sa združovať, resp. právo
združovať sa v spolkoch, spoločnostiach a iných združeniach). Do úvahy je však potrebné vziať,
samozrejme, aj ustanovenia čl. 13, ktoré upravujú podmienky obmedzovania základných práv
a slobôd vo všeobecnosti, teda bez väzby na konkrétne základné právo alebo slobodu. So zreteľom
na uvedené by sa dali podmienky obmedzenia, nami označené ako všeobecné podmienky, ďalej
rozčleniť. Takáto klasifikácia však nie je účelná.
Systematickou interpretáciou citovaných ustanovení, t. j. ustanovení čl. 13, konkrétne odsekov
2 až 4, s ustanovením čl. 29 ods. 3, tak dospejme k záveru, že Ústava predpokladá tri fundamentálne
podmienky obmedzenia práva združovať sa v politických stranách. Ide o jednu formálnu a dve
materiálne podmienky. Formálnou podmienkou je to, že (1) obmedzenie práva resp. obmedzenie jeho
výkonu je možné ustanoviť len zákonom. Právny predpis nižšej právnej sily ako právny základ pre
obmedzenie je nedostatočný. Prvá materiálna podmienka sa týka dôvodu obmedzenia. Obmedzenie
totiž (2) musí sledovať pre Ústavu relevantný cieľ. Obmedzenie tak nesmie byť v žiadnom prípade
samoúčelné. Dôvody, ktoré ústavodarca považoval za natoľko dôležité, aby predstavovali
obmedzenie práva garantovaného v čl. 29 ods. 2, v ústavnom texte taxatívne formuloval. Ide
o bezpečnosť štátu, ochranu verejného poriadku, predchádzanie trestným činom a ochranu práv
a slobôd iných. Ján Drgonec tieto dôvody trefne označuje ako relevantné konfliktné záujmy.26 Jedná
sa teda o záujmy, ktoré sa môžu, v praktickom živote, dostať do konfliktu s realizáciou práva
združovať sa v politických stranách. Druhá materiálna podmienka sa týka primeranosti obmedzenia.
Porovnaj § 3 ods. 2 a § 4 ods. 3 zákona o politických stranách.
Porovnaj § 3 ods. 1 zákona o politických stranách.
25 Ide o meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a číslo občianskeho preukazu. Porovnaj § 6 ods. 4
písm. a) zákona o politických stranách.
26 Porovnaj DRGONEC, J.: Ústava Slovenskej republiky. Teória a prax. Bratislava: C. H. Beck, 2015,
s. 696.
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Obmedzenie je totiž ústavne konformné jedine v prípade, ak je (3) nevyhnutné v demokratickej
spoločnosti. Nestačí preto len verifikovať skutočnosť, že obmedzenie sleduje ústavne relevantný
cieľ. Kumulatívnou podmienkou je aj to, že v danom prípade je obmedzenie skutočne nevyhnutné na
dosiahnutie relevantného cieľa. Nestačí pritom „akákoľvek“ nevyhnutnosť. Musí ísť o takú mieru
nevyhnutnosti, ktorá je akceptovateľná nie kdekoľvek, rozumej v akomkoľvek politickom
spoločenstve, ale o takú mieru nevyhnutnosti, ktorá je akceptovateľná aj v demokratickom štáte.
Vychádzajúc z klasického testu proporcionality, ktorý sa na verifikovanie ústavnej konformnosti
obmedzenia základného práva alebo slobody používa, by obmedzenie malo byť nie len nevyhnutné,
ale v konečnom dôsledku aj primerané, čiže sledovaný „prospech“ by mal byť primeraný „ujme“, ktorá
sa tým spôsobí. Dochádza teda k akémusi váženiu pozitív, ktoré obmedzenie dotknutého práva pre
konfliktný záujem prináša, ako aj jeho negatív.27
Okrem všeobecných podmienok obmedzenia práva združovať sa v politických stranách Ústava
pozná aj osobitné podmienky obmedzenia tohto práva. So zreteľom na ich povahu ich môžeme
označiť ako personálne obmedzenia. Ústava totiž pripúšťa obmedziť právo zakladať politické strany
a združovať sa v nich osobám vykonávajúcim určité povolania. V prípade niektorých povolaní ide
o obmedzenie ex constitutione, v prípade iných Ústava umožňuje obmedzenie vykonať
zákonodarcovi. Do prvej kategórie patria sudcovia všeobecných súdov a sudcovia Ústavného súdu.
Každý vymenovaný sudca sa musí prípadného členstva v politickej strane vzdať ešte pred zložením
sľubu.28 Členom politickej strany rovnako nemôže byť ani verejný ochranca práv. 29 Do druhej
kategórie, teda do kategórie, ktorým dotknuté právo neobmedzuje priamo Ústava ale vytvára pre
takéto obmedzenie len priestor, patria prokurátori; zamestnanci štátnej správy a územnej samosprávy
vo funkciách, ktoré určí zákon; ako aj príslušníci ozbrojených síl a ozbrojených zborov.30
3.2

Ústavnosť kvantitatívnych obmedzení

Na predchádzajúcich riadkoch sme si v stručnosti zrekapitulovali podmienky, ktoré Ústava pre
možnosť ústavne konformného obmedzenia práva garantovaného v čl. 29 ods. 2 predpokladá. Ako
sme už naznačili, zameriame sa na otázku ústavnej konformnosti dvoch kvantitatívnych obmedzení.
Prvým, tým platným de lege lata, je (1) preukázanie podpory najmenej 10.000 občanov ako
predpokladu pre registráciu politickej strany. Tým druhým, zatiaľ obmedzením v rovine de lege
ferenda, je (2) minimálny počet členov, ktoré politická strana musí pre svoju ďalšiu existenciu
preukázať. Vzhľadom na hypotetickosť druhého obmedzenia môžeme pre naše účely pracovať
s číslom 500, ktoré sa v spojení s minimálnym počtom členov politickej strany prostredníctvom médií
spomínalo.31 So zreteľom na náš vnútornú klasifikáciu práva garantovaného v čl. 29 ods. 2 môžeme
dodať, že prvé obmedzenie predstavuje obmedzenie práva založiť politickú stranu a druhé
obmedzenie sa týka skôr práva združovať sa v politickej strane.
Pre posúdenie ústavnej konformnosti uvedených obmedzení využijeme, do určitej miery, už
spomenutý test proporcionality. Ešte pred tým, ako pristúpime k prvému kroku (subtestu)
proporcionality, je potrebné mať zodpovedané dve otázky, ktoré vykonanie testu proporcionality
podmieňujú. Bez kladných odpovedí na tieto otázky nie je možné test proporcionality vykonať, resp.
sa stáva irelevantným. Prvá sa týka druhu základného práva, a to z hľadiska jeho obmedziteľnosti.
V našom prípade je nepochybné, že právo združovať sa v politických stranách, vrátane oboch jeho
súčastí (právo založiť politickú stranu a právo združovať sa v politickej strane), sú právami relatívnymi
a teda právami, ktoré je možné obmedziť. Obmedziteľnosť skúmaného základného práva v minulosti
K testu proporcionality a jeho jednotlivým krokom (subtestom) porovnaj napr. ĽALÍK, T.: Ústavný
súd a parlament v konštitučnej demokracii. Bratislava: Wolters Kluwer, 2015, s. 182-183.
28 Porovnaj čl. 137 ods. 1 a čl. 145a ods. 1 Ústavy.
29 Porovnaj čl. 151a ods. 3 Ústavy. V spojení s ustanoveniami § 4 zákona č. 564/2001 Z. z. o verejnom
ochrancovi práv v znení neskorších predpisov je personálne obmedzenie v prípade verejného
ochrancu práv potrebné interpretovať tak, že členom politickej strany nesmie byť už kandidát, ktorý
sa uchádza o zvolenie za verejného ochrancu práv.
30 Porovnaj čl. 54 Ústavy.
31 Porovnaj Danko chce podstatné zmeny týkajúce sa politických strán. 04.01.2017 [online] Dostupné
na
http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/415765-danko-chce-podstatne-zmeny-tykajuce-sapolitickych-stran/ [cit. 22.01.2017].
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potvrdil aj Ústavný súd, keď napr. uviedol, že „ak by sa pripustila úplná sloboda zakladania politických
strán bez akýchkoľvek formálnych a materiálnych obmedzení, došlo by k popretiu princípov pluralitnej
demokracie a záujmov politických strán z hľadiska ochrany ich práv.“32 Druhá podmieňujúca otázka
sa týka toho, či vôbec v skúmanom prípadne došlo k faktickému obmedzeniu základného práva, resp.
k faktickému zásahu do základného práva. Aj v tomto prípade je nepochybné, že nemožnosť
založenia politickej strany bez preukázania 10.000 podpisov a ani nemožnosť jej ďalšej existencie
bez minimálneho 500 členov predstavuje obmedzenie (zásah) do základného práva združovať sa
v politických stranách, teda do oboch jeho súčastí.33
Prvým krokom testu proporcionality je test legality. 34 Zjednodušene povedané, obmedzenie
základného práva alebo slobody testom legality prejde v prípade, pokiaľ má legálny, čiže zákonný
základ. Právnym základom pre obmedzenie musí byť zákon, nie právny predpis nižšej právnej sily.
V našom prípade niet pochýb, že právnym základom pre obe skúmané kvantitatívne obmedzenia
práva združovať sa v politických stranách je zákon a preto by prešli testom legality.35 Samozrejme,
v prípade obmedzenia spočívajúceho v minimálnom počte členov strany hovoríme o obmedzení
v rovine de lege ferenda. V každom prípade by však išlo o obmedzenie, ktoré by bolo predmetom
zákonnej úpravy. Pre posúdenie ústavnosti skúmaných obmedzení tak budú rozhodujúce najmä
nasledujúce kroky testu proporcionality, v ktorých sa verifikuje vhodnosť alebo účelnosť obmedzenia,
čiže jeho ústavná relevancia (druhý krok), nevyhnutnosť obmedzenia (tretí krok) a primeranosť
obmedzenia (štvrtý krok).
Ako sme už uviedli pri všeobecnom výklade o podmienkach obmedzenia práva združovať sa
v politických stranách, žiadne obmedzenie nemôže byť samoúčelné. Každé obmedzenie musí
sledovať relevantný cieľ. Relevantnosť cieľov je daná tým, že ich predpokladá Ústava, prípadne
medzinárodné zmluvy, ktorými je Slovenská republika viazaná. Takýmito cieľmi, ktoré predpokladá
Ústava, sú: (1) bezpečnosť štátu; (2) ochrana verejného poriadku; (3) predchádzanie trestným činom
a (4) ochrana práv a slobôd iných.36 Pod ochranou práv a slobôd je potrebné rozumieť, vychádzajúc
z jazyka ostatných ústavných noriem, ochranu nie len základných práv a slobôd, ale ochranu
akýchkoľvek práv a slobôd, ktoré právny poriadok poskytuje. Ústava totiž v iných svojich ustanovenia
pracuje s pojmom „základné práva a slobody“.37 V danom prípade však expressis verbis používa len
pojem „právo a sloboda“.
Ešte pred tým, než posúdime to, či skúmané obmedzenia sledujú niektorý z relevantných
cieľov, treba sa pristaviť ešte pri inej rovine chápania skúmaných kvantitatívnych obmedzení. Niektorí
autori totiž určitý počet členov politickej strany, a teda minimálny počet členov politickej strany,
Porovnaj nález Ústavného súdu zo 6. septembra 2001, sp. zn. PL. ÚS 3/01.
Ako sme už načrtli aj v predchádzajúcej časti, kvantitatívne obmedzenie týkajúce sa minimálneho
počtu členov môže mať aj inú podobu. Môže ísť napr. o minimálny počet členov potrebný pre to, aby
sa politická strana mohla zúčastniť volieb. Takáto podoba kvantitatívneho obmedzenia bola
slovenskému právnemu poriadku známa do r. 2005. Analýza aj takejto podoby kvantitatívneho
obmedzenia realizácie práva združovať sa v politických stranách by však už presahovala rámec tohto
príspevku. Takéto obmedzenie by totiž mohlo byť nekonformné aj s právom garantovaným v čl. 30.
Samozrejme, medzi právom združovať sa v politických stranách a právom zúčastňovať sa na správe
verejných vecí, vrátane volebného práva, je úzky súvis.
34 Vo všeobecnosti existuje niekoľko variantov testu proporcionality. V príspevku sa budeme pridŕžať
variantu, ktorý pozostáva zo štyroch krokov. Možno sa však stretnúť aj s trojkrokovým variantom.
Porovnaj napr. CIBULKA, Ľ. a kol.: Ústavné právo Slovenskej republiky. Štátoveda. Bratislava: PraF
UK, 2013, s. 160 a nasl. alebo ZELENAJOVÁ, Z.: Riešenie kolízie práv druhej generácie
v rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky. In: Časopis pro právni vědu a praxi,
2016, č. 3, s. 379.
35 Test legality je, samozrejme, o čosi komplexnejší. So zreteľom na rozsah príspevku sa však
v danom prípade obmedzíme len na existenciu zákona ako právneho podkladu obmedzenia
základného práva.
36 Porovnaj čl. 29 ods. 3 Ústavy. Výpočet cieľov, ktoré môžu odôvodniť obmedzenie slobody
združovania v zmysle EDĽP, je veľmi podobný. Ide o národnú bezpečnosť; verejnú bezpečnosť;
predchádzanie nepokojom a zločinnosti; ochranu zdravia alebo morálky a ochranu práv a slobôd
iných. Porovnaj čl.11 ods. 2 EDĽP.
37 Porovnaj napr. čl. 46 ods. 2; čl. 51 ods. 2 či čl. 93 ods. 3 Ústavy.
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považujú za jeden z pojmových znakov politickej strany ako špecifického subjektu realizácie
združovacieho práva. V prípade nízkeho počtu členov by sme potom nemohli stricto sensu ani hovoriť
o politickej strane. Napr. Z. Horská v rámci vymedzenia pojmu politická strana uvádza, že počet
členov strany musí prekročiť určitú hranicu, aby bolo zrejmé, že strana má určitú reprezentatívnu
hodnotu.38 Ak sa však pozrieme na dotknutý pojmový znak „zblízka“, musí nám byť jasné, že ide
o pojmový znak, ktorý je súčasťou legálnej definície politickej strany v nemeckom spolkovom
zákonodarstve.39 S priamym či nepriamym odkazom na túto nemeckú požiadavku pracujú aj ďalší
autori, keď hovoria o minimálnej reprezentatívnej hodnote politickej strany. 40 Pri takomto uvažovaní
by sme teda museli konštatovať, že nami skúmané kvantitatívne obmedzenia, osobitne druhé z nich,
ani vo svojej podstate nie sú obmedzeniami realizácie práva združovať sa v politických stranách,
keďže vlastne len pomáhajú definovať to, čo vlastne politická strana je. S takýmto záverom sa však
v našich podmienkach len ťažko možno stotožniť. Ústava totiž žiadnym spôsobom politickú stranu
prostredníctvom jej pojmových znakov nevymedzuje. Vzhľadom na uvedené absentuje i vymedzenie
prostredníctvom určitého počtu členov. Naopak, z Ústavy by bolo možné, za pomoci jazykového
výkladu, vyvodiť, že politickú stranu môžu založiť (resp. sa v nej môžu združovať) už dve osoby
(občania). Dôvody stanovenia skúmaných kvantitatívnych obmedzení treba preto hľadať inde.
Vráťme sa však ku konkrétnym cieľom, ktoré by mohli nami skúmané kvantitatívne obmedzenia
práva združovať sa v politických stranách odôvodňovať. S kritikou nevyhnutnosti preukázania
podpory najmenej 10.000 občanov sa v odbornej literatúre možno stretnúť už dávnejšie. Tomáš Ľalík
napr. takúto podmienku označuje za zbytočne excesívnu a neracionálnu. Dodáva, že takáto
podmienka fakticky sťažuje združovanie sa v politických stranách a súčasne je len ťažko možné nájsť
verejný záujem, ktorý by takúto podmienku – obmedzenie, odôvodňoval. Takéto obmedzenie
nemožno odôvodniť ani verejným poriadkom, ani verejnou bezpečnosťou, ani ochranou práv a slobôd
iných a ani predchádzaním trestným činom.41 S týmto názorom sa dá plne stotožniť. Požiadavka na
preukázanie určeného počtu podpisom by mohla slúžiť len na zabezpečenie určitej reprezentatívnej
hodnoty novovznikajúcej politickej strany. Ako sme však už uviedli, s tvrdením, že určitá
reprezentatívna hodnota by mala, v podmienkach Slovenskej republiky, predstavovať pojmový znak
politickej strany, nesúhlasíme. K obdobným záverom prichádzame aj v prípade druhej
z kvantitatívnych podmienok, a to minimálneho počtu členov politickej strany. Ústavne relevantné
ciele obmedzenia práva združovať sa v politických stranách totiž, podľa nášho názoru, môže ohroziť
tak málopočetná politická strana ako aj strana, ktorá by splnila stanovené kritéria minimálneho
členstva. Nenachádzame tak žiadny dostatočne relevantný súvis medzi počtom členov politickej
strany a medzi jej potenciálnou nebezpečnosťou pre bezpečnosť štátu, pre verejný poriadok či pre
ostatné hodnoty, ktoré ústava chráni a ktoré považuje za prípustné dôvody obmedzenia skúmaného
práva. Hypotetickým argumentom by snáď mohlo byť tvrdenie, že v prípade málopočetného
politického subjektu by mohlo ísť o subjekt, ktorý by presadzoval ideológiu či politické ciele
extrémistického charakteru, resp. charakteru nebezpečného pre demokratických a právny charakter
štátu. Ako však ešte ďalej bude uvedené, ochrana štátu pred takouto hrozbou by mala byť
zabezpečená inými prostriedkami.
Otázkou minimálneho počtu členov ako podmienkou existencie politickej strany sa zaoberal aj
ESĽP, napr. v súvislosti s rozpustením Republikánskej strany Ruska.42 K rozpusteniu tejto politickej
strany došlo z dôvodu, že dotknutá strana nespĺňala podmienku minimálneho počtu členov
a podmienku minimálnej regionálnej reprezentácie.43 Z rozhodnutia ESĽP možno vyvodiť hneď
niekoľko dôležitých záverov. Prvým je, že podmienka minimálneho členstva v politickej strane ako
Porovnaj KLÍMA, K. a kol.: Encyklopedie ústavního práva. Praha: Aleš Čenek, 2007, s. 430.
Porovnaj KLÍMA, K. a kol.: Encyklopedie ústavního práva. Praha: Aleš Čenek, 2007, s. 429.
40 Porovnaj napr. PALÚŠ, I. – SOMOROVÁ, Ľ.: Štátne právo Slovenskej republiky. Košice: UPJŠ,
2011, s. 206 alebo ČIČ, M. a kol.: Komentár k Ústave Slovenskej republiky. Žilina: Eurokódex, 2012,
s. 218.
41 FRIDRICH, B. a kol.: Ústavné garancie ľudských práva. Bratislava: PraF UK, 2013, s. 119.
42 Porovnaj rozsudok ESĽP vo veci Republican Party of Russia v. Russia z 12. apríla 2011 (sťažnosť
č. 12976/07) alebo napr. SCHABAS, W. A.: The European Convention on Human Rights.
A Commentary. Oxford: Oxford University Press, 2015, s. 504.
43 Dôvodom pre rozpustenie bolo, že dotknutá politická strana mala menej ako 50.000 členov a menej
ako 45 regionálnych organizácií s viac ako 500 členmi.
38
39

812

taká nemusí byť neprípustná.44 Dôležité je však odôvodnenie. Dôležité je teda to, aké ciele takéto
obmedzenie sleduje a či sú tieto ciele dostatočne dôvodné na to, aby obmedzili slobodu združovania
v politických stranách. ESĽP taktiež pripustil, že akceptovateľnosť obmedzení slobody združovania
nemusí byť rovnaká vždy a všade. Pri posudzovaní akceptovateľnosti je potrebné brať do úvahy aj,
okrem iného, historický kontext danej krajiny. V načrtnutom prípade však ESĽP nepovažoval
argumenty Ruska za presvedčivé. Argumenty odôvodňujúce obmedzenie slobody združovania sa
v politických stranách spočívali v ochrane pred vysokými výdavkami na volebnú kampaň, ktoré by pri
vysokom počte strán hrozili, ako aj v prevencii prílišnej parlamentnej fragmentácii a z nej hroziacej
nestability systému.45 So zreteľom na uvedené závery ESĽP by sa dalo konštatovať, že kvantitatívne
obmedzenia realizácie práva združovať sa v politických stranách by mohli sledovať záujem na
nezvyšovaní či minimalizácii politickej fragmentácii a teda i predchádzaniu rizika politickej nestability.
Máme však za to, že daný dôvod nemožno dostatočne odôvodnene subsumovať ani pod bezpečnosť
štátu a ani pod verejný poriadok. Navyše, takéto ciele je možné dosiahnuť aj inými prostriedkami.
Máme na mysli napr. tzv. uzatváraciu klauzulu, ktorá v rámci pravidiel volieb do Národnej rady
Slovenskej republiky sleduje práve to, aby parlament nebol nad udržateľnú mieru politicky roztrieštený
a aby bolo reálne možné zostaviť stabilnú vládu. Záverom tejto stručnej analýzy by sme preto mohli
konštatovať, že nenachádzame dôvody, ktoré by nespochybniteľným spôsobom odôvodňovali
záver, že skúmané kvantitatívne obmedzenia práva združovať sa v politických stranách jednoznačne
prechádzajú testom vhodnosti.
Ak by sme aj v predchádzajúcom kroku predsa len dospeli k záveru, že skúmané kvantitatívne
obmedzenia spĺňajú podmienku vhodnosti, teda, že sledujú ústavne relevantný cieľ, ďalej by bolo
potrebné posúdiť aj to, či ide o obmedzenia nevyhnutné. Ak by sme totiž dospeli k záveru, že
sledovaný cieľ je možné dosiahnuť aj inak, teda opatreniami, ktoré predstavujú menej závažný zásah
do práva združovať sa v politických stranách, ďalší záver by následne musel byť, že dané obmedzenia
nie sú nevyhnutné. Nevyhnutnosť ako jednu z podmienok akéhokoľvek obmedzenia základného
práva alebo slobody v minulosti interpretoval aj Ústavný súd. Tento pojem vyložil tak, že „ (...) nemá
takú flexibilitu, aby obsahoval význam výrazov užitočný, primeraný alebo žiaduci.“46 Nevyhnutnosť
teda predstavuje prinajmenšom o stupeň vyššiu mieru „potreby“, ako len užitočnosť alebo žiadúcosť.
Ak by sme teda aj odôvodnili relevantný cieľ, ktorý skúmané kvantitatívne obmedzenia práva
združovať sa v politických stranách sledujú, museli by sme byť schopný preukázať i to, že stanovenie
minimálneho počtu sympatizantov podporujúcich vznik novej strany, resp. minimálneho počtu členov
pre jej existenciu, je naozaj nevyhnutným obmedzením realizácie práva garantovaného v čl. 29 ods.
2 a že cieľ, ktorý by sa tým mal sledovať, nie je možné dosiahnuť inak. Uvedené skutočnosti nás vedú
k záveru, že skúmané obmedzenia by neprešli ani testom nevyhnutnosti.
Odhliadnuc od našich predchádzajúcich záverov, skúmané kvantitatívne obmedzenia práva
združovať sa v politických stranách by, aj keby sme ich predsa len považovali za vhodné
a nevyhnutné, museli by byť v konečnom dôsledku navyše aj primerané (proporcionálne). V súvislosti
s otázkou primeranosti skúmaných obmedzení je zaujímavé „nazrieť“ aj do ústavnoprávnej judikatúry
iných členských štátov Európskej únie. Podmienka minimálneho počtu zakladajúcich členov politickej
strany bola v nedávnej minulosti známa aj rumunskému právnemu poriadku. Tamojší zákon
o politických stranách ako jednu z podmienok registrácie politickej strany predpokladal preukázanie
25.000 zakladajúcich členov novovznikajúcej strany. Rumunský ústavný súd však v r. 2015
konštatoval, že takáto podmienka je v rozpore s rumunskou ústavou. Takéto kvantitatívne
K akceptovateľnosti kvantitatívneho obmedzenia práva združovať sa v politických stranách
v individuálnom prípade ESĽP dospel vo veci United Macedonian Organisation Ilnden – Pirin and
others v. Bulgaria z 8. marca 2012 (sťažnosti č. 41561/07 a č. 20972/08). ESĽP sa v tejto veci
zaoberal otázkou nezaregistrovania politickej strany v Bulharsku, pričom jedným z dôvodov bola aj
skutočnosť, že dotknutý subjekt nesplnil požiadavku na minimálny počet zakladajúcich členov. ESĽP
v konečnom dôsledku nekonštatoval porušenie čl. 11 EDĽP. Uviedol totiž, že bulharský právny
poriadok umožňuje opätovne požiadať o registráciu, a to po splnení všetkých zákonných požiadaviek
a taktiež podotkol, že medzičasom došlo k zníženiu požadovaného počtu zakladajúcich členov
politickej strany z 5.000 na 2.500.
45 Porovnaj aj SCHABAS, W. A.: The European Convention on Human Rights. A Commentary.
Oxford: Oxford University Press, 2015, s.504-505.
46 Porovnaj nález Ústavného súdu z 12. mája 1997, sp. zn. II. ÚS 28/96.
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obmedzenie pritom bolo súčasťou rumunského právneho poriadku už od r.1989. Potrebný počet
zakladajúcich členov politickej strany sa však postupne zvyšoval (251 podľa právnej úpravy z r. 1989,
10.000 podľa právnej úpravy z r. 1996 a 25.000 podľa právnej úpravy z r. 2003). Rumunský ústavný
súd v tejto súvislosti skonštatoval, že požiadavka na preukázanie 25.000 zakladajúcich členov je
prehnaná a neproporcionálna, a to vzhľadom na súčasný politický a sociálny kontext krajiny. Ústavný
súd ďalej taktiež uviedol, že takáto požiadavka nezabezpečuje spravodlivú rovnováhu medzi
individuálnymi a kolektívnymi záujmami a predstavuje tak neprípustný zásah do združovacieho práva.
Z predmetného rozhodnutia však možno urobiť aj všeobecný záver, podľa ktorého nie je načrtnuté
kvantitatívne obmedzenie in genere neprípustné, avšak jeho úroveň resp. miera musí byť primeraná
so zreteľom na existujúce spoločenské podmienky.47 V slovenskom kontexte by teda bolo
rozhodujúce posúdiť, či sú „počty“ kvantitatívnych obmedzení primerané. Počet 10.000, ktorý sa týka
podporovateľov vzniku novej politickej strany, sa tak skutočne javí ako neprimerane vysoký.
K takémuto záveru dospejeme napr. aj pri porovnaní so susednou Českou republikou, ktorá má
približne dva krát toľko obyvateľov, no na vznik politickej strany postačuje desatina podporovateľov
(1.000).48 O čosi náročnejšie je posúdenie druhého kvantitatívneho obmedzenia, teda minimálneho
počtu členov politickej strany. Stanovili sme si hypotetický počet 500. Ten sa, so zreteľom na
slovenské pomery, však taktiež javí ako nie veľmi primeraný. Prinajmenšom v prvom prípade, no
dovolíme si tvrdiť, že aj v druhom prípade, by skúmané kvantitatívne obmedzenia taktiež neprešli ani
testom primeranosti v užšom zmysle.
4

ZÁVER

Cieľom príspevku bola snaha v stručnosti posúdiť ústavnosť dvoch tzv. kvantitatívnych
obmedzení práva združovať sa v politických stranách. V prvom prípade išlo o preukázanie podpory
najmenej 10.000 občanov ako predpokladu pre registráciu politickej strany, zatiaľ čo v druhom o
minimálny počet členov, ktoré politická strana musí pre svoju ďalšiu existenciu preukázať. Prvé
obmedzenie je de lege lata platné, druhé je hypotetickým obmedzením, no pro futuro určite nie
politicky nepredstaviteľným. Za pomoci náčrtu tzv. testu proporcionality sme dospeli k záveru, že
skúmané obmedzenia by síce prešli testom legality, no pravdepodobne už nie testom vhodnosti. Ak
by sme však predsa len pripustili, že skúmané obmedzenia sledujú ústavne relevantný cieľ a sú preto
vhodné, prezentovali sme aj závažné pochybnosti o ich nevyhnutnosti a primeranosti.
Ak by sme i napriek uvedenému zotrvali na akceptovateľnosti toho, že občania sa môžu
v politickej strane združovať len vtedy, pokiaľ ich je určitý reprezentatívny počet, mohli by sme ďalej
konštatovať, že vlastne diferenciáciu rôznych politických názorov považujeme za legitímnu. Tie
z politických názorov, ktoré majú málo nositeľov či reprezentantov, sú tak vlastne menej relevantné či
dokonca menejcenné. Alebo, povedané obrátene, ak je určitý politický názor v spoločnosti dostatočne
početne zastúpený, a teda relevantný, až potom môže byť ďalej rozvíjaný a presadzovaný
prostredníctvom politickej strany. Takéto závery by však, podľa nášho názoru, nemohli byť zlučiteľné
s požiadavkou politického pluralizmu, ktorý je jedným z nosných kameňov moderných
demokratických štátov, Slovenskej republiky nevynímajúc.
K podmienke minimálneho počtu podporovateľov novovznikajúcej politickej strany resp.
podmienke minimálneho počtu jej členov ako takej sa vyjadrila aj Benátska komisia. Tá síce
konštatovala, že takéto obmedzenie je spôsobilé naplniť cieľ spočívajúci v obmedzení prílišného
politického pluralizmu v systémoch s relatívne vysokým stupňom politickej fragmentácie, no súčasne
dodala, že štáty ktoré používajú procedúru registrácie politickej strany by mali upustiť od nadmerných
požiadaviek na minimálneho členstvo v politickej strane.49

Porovnaj sumár rozhodnutia Ústavného súdu Rumunska z 26. februára 2015, č. 75. [online]
Dostupné na http://www.ccr.ro/files/products/Decision_no_75_2015.pdf [cit. 27.01.2017].
48 Porovnaj § 6 ods. 2 písm. a) zákona č. 424/1991 Sb. o združovaní v politických stranách
a v politických hnutiach v znení neskorších predpisov.
49 Porovnaj Správu o dobrej praxi v oblasti politických strán prijatá Benátskou komisiou (Európska
komisia pre demokraciu prostredníctvom práva) na jej 77. plenárnom zasadnutí 12. a 13. decembra
2008 v Benátkach. [online] Dostupné na http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.
aspx?pdffile=CDL-AD(2009)021-e [cit. 27.01.2017].
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Uvedené závery nepopierajú nutnosť určitej právnej regulácie postavenia politických strán zo
strany štátu. Úlohou štátu by však pri regulácii postavenia politických strán malo byť nájdene
kompromisu medzi dvoma na prvý pohľad protichodnými požiadavkami. Prvou z nich je potreba
kontroly činnosti politických strán zo strany verejnej (štátnej) moci v kontexte ochrany práv a slobôd
jednotlivcov, rešpektujúc teda jednu zo základných funkcií štátu.50 Naopak, druhou z požiadaviek
limitujúcich štátnu „svojvôľu“ v oblasti regulácie postavenia politických strán by mala byť požiadavka
na zachovanie dostatočnej vnútornej autonómie politických strán.51 Ako uvádzajú I. Palúš a Ľ.
Somorová, právna regulácia politických strán je potrebná v záujme ochrany princípov demokracie ako
je princíp väčšiny, ochrana menšiny, plurality alebo tolerancie.52 Pri každom obmedzovaní postavenia
politických strán je však, na druhej strane, taktiež potrebné mať na pamäti, že „vzhľadom na
fundamentálny význam politických strán, ktorý plnia v demokratickom štáte, zásah alebo ich
obmedzovanie sa týka tak združovacieho práva ako aj demokracie ako takej.“ 53
Na záver zostáva len dodať, že stručným náčrtom testu proporcionality skúmaných
kvantitatívnych obmedzení realizácie práva založiť politickú stranu resp. práva združovať sa
v politickej strane si príspevok nerobí, samozrejme, nárok na absolútnu pravdu. Zámerom bolo skôr
otvoriť k téme kvantitatívnych obmedzení združovacieho práva odbornú diskusiu, ktorá, zatiaľ, vo
väčšom meradle absentuje. Pokiaľ by sme mali načrtnúť alternatívu ku skúmaným obmedzeniam,
možno sa skôr prikloniť k nezavedeniu obmedzenia spočívajúceho v minimálnom počte členov
strany,54 ako aj k výraznému zníženiu počtu podporovateľov, ktorých musí vznikajúci politický subjekt
preukázať. Postačili by aj „podpisy“ troch členov prípravného výboru, ktorého existenciu, so zreteľom
na praktické činnosti, ktoré má vykonať, nemožno spochybniť. Ak chce štátu regulovaním postavenia
politických strán chrániť iné dôležité hodnoty, ako sú napr. aj práva a slobody iných, ale napr. aj
bezpečnosť štátu, mal by svoju pozornosť zamerať nie na počet či veľkosť politických strán, ale skôr
na obsah ich činnosti. Nebezpečnými totiž nie sú a priori strany početne malé ale skôr strany, ktorých
program alebo činnosť nie sú zlučiteľné s fundamentálnymi hodnotami Slovenskej republiky ako
demokratického a právneho štátu.
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REALIZÁCIA ÚSTAVNÝCH PRÁV A TECHNIKA
Milan Hodás
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Tak ako je stále zložitejší život, ktorý žijeme, tak je stále komplikovanejší i právny systém,
ktorý nás životom sprevádza. Stupeň komplikovanosti právnych procesov, ako aj množstvo právnych
noriem implikuje nevyhnutnosť používať pri aplikácii i tvorbe práva techniku. Databázy/softwary ako
SLOV-LEX, HUDOC, EUR-LEX, IPEX, ELI, ECLI, SSLP, SSEZ nám umožňujú reálnu prácu s
právnymi normami. Bez nich je realizácia často i ústavných práv nemožná.
Kľúčové slová: ústavné práva, technika, software, ELI, ECLI, SLOV-LEX, IPEX, SSLP, SSEZ,
postmoderna, publikovanie právnych noriem
Abstract: As it is increasingly difficult to live life that we have to live, also legal system, which
accompanies our lives, is still more and more complicated. The degree of complexity of legal
processes as well as a number of legal norms implies the need to use technology in the application
of law and in the law making as well. Database / software systems as Slov-Lex HUDOC, EUR-LEX,
IPEX, ELI, ECLI allow us to work with real legal standards. Without them, the realization of
constitutional rights is often impossible.
Key words: constitutional righs, software, ELI, ECLI, SLOV-LEX, IPEX, SSLP, SSEZ,
postmodernism, publication of legal norms
ÚVOD1
Tak ako je stále zložitejší život, ktorý žijeme, tak je stále komplikovanejší i právny systém, ktorý
nás životom sprevádza. Pri súčasnom stave komplikovaných normotvorných interakcií má človek chuť
povzdychnúť si, kde sú tie časy, keď stačilo vypočuť si vybubnovanú právnu normu vo forme: „Dáva
sa na známosť...“. A určite sa na známosť nedávalo tak často, ako v dnešnej hypertrofii/inflácii
právnych noriem... Zdá sa, že postmoderný globalizovaný život jednoducho implicitne znamená
interakciu rozsiahlych právnych systémov, ktorá smeruje k požiadavke na interoperabilitu právnických
databáz a softwarov umožňujúcich dostupnosť právnych noriem pre jednotlivých adresátov. Pri snahe
o orientáciu v právnom prostredí mi často prichádza na um pesnička od Ivana Mládka s názvom
„Zkratky“: „Z PLR do MLR jel jsem přes ČSSR, SNB mé DKW si stoplo na TK. Mé DKW SPZ ABT 25
– 50 musí teďka na GO do ČSAO.“ Pýtate sa prečo? Je to jednoduché, dnes sa právnik pri orientácii
v právnom poriadku, či už platnom alebo „in statu nascendi“ nezaobíde bez softwarových, či
webových pomôcok, ktorých skratky tiež na prvý pohľad znejú len ako nezmyselný zhluk slov. Mám
na mysli Slov-Lex, Hudoc, Eur-Lex, Aspi, Jaspi, Ipex, Eli, Ecli, Nalus, Tezaurus, Eurovoc, SSLP,
SSEZ, N-Lex, atď..
1

ČLOVEK STRATENÝ V ZÁĽAHE PRÁVA – POTVRDENÉ ÚSTAVNÝMI SÚDMI
Nevyhnutnosť oboznamovať sa s právnymi normami pomocou informačných technológií je
notorietou potvrdenou i ústavnými súdmi. Ústavný súd Českej republiky explicitne konštatuje:
„...Orientace adresáta právní normy v právním řádu se bez použití přístrojů informačních technologií
stává zcela nemožnou. …. O povinnosti poskytnout přístup k informačnímu systému obsahujícímu
úplné znění právních předpisů v elektronické podobě zákon mlčí. Přitom je zřejmé, že bez možnosti
používání těchto systémů se dnes již v právním řádu České republiky nelze vyznat, a tak se
problematizuje uplatnění obecné zásady právní, podle které neznalost zákona neomlouvá. Právo se
2

Tento článok je výsledkom riešenia projektu GAČR „Odhalování temného koutu legislativního
procesu: Příprava návrhů zákonů exekutivou“, reg. č. 17-03806S.
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tak stává pro své adresáty zcela nepředvídatelné. …“.2 Podobne sa vyslovuje Spolkový ústavný súd
Nemeckej spolkovej republiky v rozhodnutí z 29. 7. 1998 - BVerfG, 1 BvR 1143/90 z 29.7.1998,
v bode 27: „Aký význam má publicita úradných oznámení ukazuje ústavnoprávna požiadavka
vyhlásenia zákonov a nariadení (článok 82 ods. 1 Ústavy). Princíp právneho štátu vo všeobecnosti
prikazuje, aby sa riadne prijaté normy vyhlasovali. Pritom majú byť verejnosti sprístupnené tak, aby
sa dotknuté osoby mohli spoľahlivo zoznámiť s ich obsahom. Táto možnosť nesmie byť závažným
spôsobom sťažená (porovnaj BVerfGE 65, 283 <291>). Aj pre správne predpisy, ktoré pre správu
záväznou formou doplňujú zákon a to s účinkom pre občana, požadoval Spolkový ústavný súd
publikáciu, tým sa zabezpečí, že relevantná právna úprava môže byť známa každému, koho sa týka
(porovnaj BVerfGE 40, 237 <252 f., 255>).“3
A v roku 2009 Ústavný súd Českej republiky k tejto problematike opätovne uvádza: „23. K
zásadě neznalost práva neomlouvá se ve své judikatuře vyjádřil také Ústavní soud, který prohlásil, že
tato zásada je "nutnou podmínkou efektivity každého systému platného práva, nelze ji však vykládat
pouze k tíži adresátů práva, nýbrž též jako závazek veřejné moci vůbec učinit právo poznatelným,
protože jen takovým právem se lze řídit" (srov. nález Ústavního soudu Pl. ÚS 77/06, N 30/44 SbNU
349, bod 39). Stát pak zajišťuje přehled toho, co platí jako právo, a to skrze Sbírku zákonů a Sbírku
mezinárodních smluv, jejichž úpravu reguluje zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce
mezinárodních smluv. Tento právní předpis, navazující na některá ustanovení Ústavy (především čl.
10 a čl. 52), obsahuje klíčové normy tzv. publikačního práva, které reguluje publikaci pramenů práva
a dalších právně relevantních informací. Pokud není něco publikováno v oficiálních sbírkách, nemůže
to být právním předpisem na centrální úrovni (srov. podobně Cvrček, F. Vyhlašování právních
předpisů. Právník, č. 2, 1996, s. 607). Vše, co je v oficiálních sbírkách publikováno, tvoří součást
právního řádu České republiky, jejž jsou povinny orgány veřejné moci aplikovat.
24. Z výše uvedeného vyplývá povinnost státu publikovat v oficiálních sbírkách prameny
práva a další zákonem stanovené informace, za což stát nese také odpovědnost. K ní Ústavní soud
uvedl: "je-li v článku 1 Ústavy ČR zdůrazněna demokratická a právní povaha našeho státu,
založeného na úctě k právům a svobodám člověka a občana, potom obrácenou stranou této
demokratické "mince" je nevyhnutelnost sociální a politické odpovědnosti jednotlivců, politických
stran, společnosti i státu" (srov. nález Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 276/96, N 105/6 SbNU 255).
Odpovědnosti jednotlivců, která vyplývá ze zásady neznalost práva neomlouvá, také odpovídá
odpovědnost orgánů veřejné moci, aby v souladu s účely a cíli demokratického právního státu řádně
publikovaly právní předpisy, protože jen řádně publikované právní předpisy lze považovat za právo.
K základním zásadám publikačního práva totiž patří zásada, že stát odpovídá za své právo i informace
o něm (srov. Filip, J. Ústavní právo České republiky. Brno: MU a Doplněk, 2003, s. 295).“.4
Aké teda sú informačné technológie, ktoré nám umožňujú oboznámenie sa so súčasnou
širokou škálou právnych noriem?
LEX GOOGLENSIS, ALEBO PRAKTICKÁ IT POMOC
Prvotný laický prístup vyhľadávania právnych noriem pomocou informačných technológií je
tzv. lex googlensis, teda využitie rôznych internetových prehľadávačov. To však znamená, že človek
nájde aj právne normy, ktoré sú dostupné na štátom neuznaných médiách. Človek teda nepracuje so
3

Pozri Nález Ústavního soudu České republiky zo dňa 15.02. 2007 Pl. ÚS 77/06, bod 39.
Text preložil a zvýraznil autor. Uvádzam aj originálny text v nemčine:
„Welche Bedeutung die Publizität amtlicher Verlautbarungen hat, zeigt bereits das
verfassungsrechtliche Erfordernis der Verkündung von Gesetzen und Verordnungen (Art. 82 Abs. 1
GG). Das Rechtsstaatsprinzip gebietet allgemein, daß förmlich gesetzte Rechtsnormen verkündet
werden. Damit sollen sie der Öffentlichkeit in einer Weise zugänglich gemacht werden, daß die
Betroffenen sich verläßlich Kenntnis von ihrem Inhalt verschaffen können. Diese Möglichkeit darf auch
nicht in unzumutbarer Weise erschwert sein (vgl. BVerfGE 65, 283 <291>). Auch für
Verwaltungsvorschriften, die ein Gesetz in für die Verwaltung verbindlicher Form mit Bindungswirkung
für den Bürger ergänzen, hat das Bundesverfassungsgericht die Publikation gefordert, damit
gewährleistet ist, daß die getroffene Regelung jedem, den es angeht, bekannt werden kann (vgl.
BVerfGE 40, 237 <252 f., 255>).“
4 Nález Ústavného súdu Českej republiky zo dňa 3.6. 2009 spisová značka: I. ÚS 420/09; body 23.
a 24.
2
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štátom uznaným oficiálnym prameňom práva. Potreba iuristickej exaktnosti nevyhnutne implikuje
prácu s oficiálne vyhlásenými právnymi normami, teda oficiálnymi elektronickými publikačnými
nástrojmi. V našich podmienkach SLOV-LEX a EUR-LEX.
A nemožno opomenúť vzájomné cezhraničné interakcie právnych noriem, t.j. zohľadňovanie
národného práva v kontexte právnych noriem Európskej únie, medzinárodných zmlúv,atď., a to celé
v kontexte hypertrofie právnych noriem. Napríklad vzhľadom na výrazné prepojenie medzi právom
Európskej únie a národným právom členského štátu Európskej únie, znalosti o obsahu a uplatňovaní
práva Európskej únie nemožno nadobudnúť výlučne z prameňov práva Európskej únie, ale aj z
vnútroštátnych prameňov, predovšetkým vnútroštátnych právnych predpisov, ktorými sa vykonáva
právo Európskej únie. To pri hypertrofii právnej regulácie zvyčajne znamená prácu s veľkým
množstvom vzájomne prepojených právnych noriem, a to aj v rôznych jazykoch a teda určité
informačné bariéry.
Pre aspoň čiastočné odstránenie vyššie uvedených informačných bariér a zvýšenie
interoperability má slúžiť zavedenie európskeho identifikátora právnych predpisov (ELI, t.j. „european
legislation identifier“). To znamená, že na identifikáciu právnych predpisov by sa mal používať
jednoznačný identifikačný znak, ktorý by bol identifikovateľný, čitateľný a zrozumiteľný rovnako pre
ľudí, ako aj počítače a ktorý by bol kompatibilný so súčasnými technickými normami. Okrem toho sa
v rámci ELI navrhuje súbor metadátových prvkov na opis právnych predpisov v súlade s odporúčanou
ontológiou. Európskym identifikátorom právnych predpisov (ELI) by sa teda mal zaručiť nákladovo
efektívny prístup verejnosti k spoľahlivým a aktuálnym právnym predpisom. ELI by vďaka v súčasnosti
vznikajúcej architektúre sémantického webu, ktorá umožňuje, aby informácie mohli priamo spracúvať
počítače aj ľudia, umožnil rozsiahlejšiu a rýchlejšiu výmenu údajov prostredníctvom automatickej
a efektívnej výmeny informácií. Na zavedenie európskeho identifikátora právnych predpisov vyzývajú
Závery Rady publikované v Úradnom vestníku Európskej únie C325, z 26. októbra 2012.
Podobné funkčné charakteristiky ako európsky identifikátor právnych prepisov (ELI), má aj
európsky identifikátor judikatúry (ECLI), ktorý sa už používa na dobrovoľnom základe a umožňuje
budovanie Európskeho systému identifikácie judikatúry.5
Pôsobenie európskeho identifikátora právnych predpisov si vyžaduje elektronickú publikáciu
právnych noriem. Právne normy Európskej únie sú od roku 2013 publikované v elektronickom
Úradnom vestníku Európskej únie – Eur-Lex: http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html
(navštívené 05.04.2017).6 Zriadením oficiálneho elektronického publikačného nástroja Európskej únie
sa reagovalo na rozsudok Súdneho dvora Európskej únie vo veci C- 161/06 Skoma-Lux s. r. o./Celní
ředitelství Olomouc, z ktorého vyplýva, že právne akty Únie nie sú vykonateľné voči jednotlivcom, ak
neboli riadne uverejnené v úradnom vestníku a že sprístupnenie takýchto aktov online nemôže byť
rovnocenné s riadnym uverejnením v úradnom vestníku, kým v práve Únie neexistuje v tomto ohľade
žiadna právna úprava zakotvujúce oficiálne elektronické uverejňovanie.
Ďalej je potrebné spomenúť N-Lex, ktorý poskytuje jednotný prístup do databáz
vnútroštátnych právnych predpisov jednotlivých členských štátov EÚ.7
A samozrejme nemožno opomenúť ani domáce IT nástroje na spoznanie právneho poriadku.
Podľa článku 30 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky majú občania právo participovať na správe
verejných vecí. To nevyhnutne implikuje ústavné právo občanov participovať na normotvornom
procese napríklad prostredníctvom vznášania pripomienok k „rodiacim sa“ právnym normám.
Databáza Slov-Lex slúži ako oficiálne publikačné médium, prostredníctvom ktorého Slovenská
republika publikuje Zbierku zákonov Slovenskej republiky v elektronickej forme a zabezpečuje aj
možnosť oboznámiť sa s návrhom právnych predpisov a vznášať k nim pripomienky.
Nemožno opomenúť ani systém SSLP, t.j. Systém Sledovania Legislatívneho Procesu, ktorý
verejnosti umožňuje sledovať „zrod“ právnej normy na úrovni slovenského parlamentu, teda Národnej
rady Slovenskej republiky.8
Rada vyzvala na zavedenie európskeho identifikátora judikatúry a minimálneho súboru jednotných
metadát pre judikatúru vo forme záverov (Ú. v. EÚ C 127, 29.4.2011, s. 1).
6 Elektronická publikácia Úradného vestníka Európskej únie bola zavedená Nariadením Rady (EÚ) č.
2016/2013 zo 7. marca 2013 o elektronickom uverejňovaní Úradného vestníka Európskej únie (Ú. v.
EÚ L 13.3.2013).
7 Pozri stránku: http://eur-lex.europa.eu/n-lex/index_sk (navštívené dňa 05.04. 2017).
8 Pozri stránku: www.nrsr.sk (navštívené dňa 04.04.2017).
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A ani bez dôkladného poznania judikatúry nemožno spoznať právnu situáciu adresáta
právnych noriem. Aj tu teda prichádzajú na pomoc softwarové pomôcky. Spomenúť možno napríklad
databázu HUDOC, ktorá umožňuje vyhľadávanie v judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva
v Štrasburgu.9 Ďalej databázu Súdneho dvora Európskej únie.10 No a nemožno sa obísť ani bez
znalosti národnej judikatúry. Preto je nutné spomenúť databázu, ktorú poskytuje Ústavný súd
Slovenskej republiky,11 alebo databázu poskytovanú Najvyšším súdom Slovenskej republiky. 12
IPEX – AJ ŚTÁTY POTREBUJÚ POMOC
Bez pomoci informačných technológií sa dnes nezaobíde ani uplatňovanie ústavných práv
členských štátov Európskej únie. Kontrola subsidiarity ako oprávnenie parlamentov Európskej únie
ukotvené v primárnom práve Európskej únie, i spolupráca parlamentov v širšom zmysle si vyžaduje
koordináciu a vytváranie koalícií národných parlamentov.
Digitálny systém IPEX,13 teda digitálny systém medziparlamentnej výmeny informácií
predstavuje platformu pre vzájomnú výmenu informácií medzi národnými parlamentami a Európskym
parlamentom v záležitostiach Európskej únie, najmä vzhľadom na ustanovenia tzv. Lisabonskej
zmluvy zakotvujúce kontrolné oprávnenia národných parlamentov voči normotvornej činnosti inštitúcií
Európskej únie. Založenie IPEX-u vychádza z odporúčaní Konferencie predsedov parlamentov
Európskej únie v roku 2000.
Hlavnou časťou IPEX-u je databáza dokumentov, ktorá obsahuje návrhy právnych aktov
Európskej únie, konzultačné a informačné dokumenty prichádzajúce od Európskej Komisie, ako aj
parlamentné dokumenty a informácie týkajúce sa Európskej únie. Dokumenty parlamentov sú do
databázy vkladané individuálne každým národným parlamentom. IPEX ponúka aj prostriedky na
sledovanie kontroly subsidiarity a kontrolu lehôt na jej uplatnenie.
IPEX tiež obsahuje kalendár stretnutí v rámci medziparlamentnej spolupráce a udalostí
Európskej únie a zabezpečuje linky na relevantné stránky a databázy medziparlamentnej spolupráce,
ako aj na špecifické procedúry Európskeho parlamentu.
IPEX týmto spôsobom uľahčuje medziparlamentnú spoluprácu s cieľom efektívneho
uplatňovania ústavných oprávnení vyplývajúcich pre národné parlamenty z primárneho práva
Európskej únie.
4

ZÁVER
Podobne ako veda nie je možná bez saturácie základných životných podmienok, ani realizácia
ústavných práv nie je možná bez istého materiálno-technického zabezpečenia subjektu, ktorý sa o ich
realizáciu usiluje. Prejavuje sa to tak na úrovni jednotlivca, ako aj na úrovni štátov.
Bude nevyhnutné, aby štát, či už na národnej úrovni, alebo v spolupráci s inými štátmi
zabezpečil centralizovaný informačný systém umožňujúci adresátom právnych noriem spoznať ich
právnu situáciu, čiže systém prepájajúci národný právny poriadok s právnym poriadkom Európskej
únie a súvisiacu judikatúru vnútroštátnych všeobecných súdov Slovenskej republiky, judikatúru
Ústavného súdu Slovenskej republiky judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva, judikatúru
vnútroštátnych súdov iných členských štátov Európskej únie... . Je tiež potrebné zohľadniť, že
súčasný prístup k prameňom práva je výrazne podmienený prístupom k internetu. V súčasnosti je
každá obec, samosprávny kraj, či okresný úrad, povinný zabezpečiť, aby Zbierka zákonov Slovenskej
republiky bola v sídle obecného úradu, okresného úradu, či samosprávneho kraja alebo na mieste,
ktoré určia, prístupná na nazretie každému, kto o to prejaví záujem. 14 Domnievam sa, že vzhľadom
5

Pozri stránku: http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home (navštívené dňa 04.04. 2017),
resp. stránku:
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMBER"]}
(navštívené dňa 04.04.2017).
10 Pozri stránku: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/sk/ (navštívené dňa 04.04.2017).
11 Pozri stránku: https://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView (navštívené
dňa 04.04.2017).
12 Pozri stránku: http://www.nssr.gov.sk/rozhodnutia/ (navštívené dňa 04.04.2017).
13 Pozri stránku www.ipex.eu (navštívené dňa 04.04.2017).
14 Pozri § 23 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej
republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
9
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na sprístupňovanie návrhov právnych predpisov prostredníctvom internetu, ako aj vzhľadom na
„internetovú dostupnosť“ databáz obsahujúcich či už právne predpisy alebo judikatúru, by štát mal pre
občanov zabezpečiť prístup k internetu (zdarma napr. na obecných úradoch), aby aj občania zo
sociálne slabšieho prostredia mohli participovať na pripomienkovom konaní, či efektívne vyhľadávať
právne normy a súvisiacu judikatúru. Situáciu výstižne i po takmer 200 rokoch vystihuje veta z listu
Jamesa Madisona W. T. Barrymu (zo 4. augusta 1822)15: „Vláda ľudu bez informovanosti ľudu, alebo
bez možnosti získať informácie je iba prológom frašky alebo tragédie. Alebo možno oboje.“.16
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NÁBOŽENSTVÍ V POLITICE DEMOKRATICKÉHO PRÁVNÍHO
STÁTU A MOŽNOSTI ÚSTAVNÍ REGULACE1
Karel Řepa
Právnická fakulta, Univerzita Karlova
Abstrakt: Příspěvek se soustředí na problematické aspekty vztahu náboženství a politické sféry v
kontextu teorií demokratického právního státu a na zhodnocení recentní praxe ústavní regulace těchto
domén ve vybraných ústavních systémech evropského prostředí.
Kľúčové slová: náboženská svoboda, demokratický právní stát, politická teorie
Abstract: The paper focuses on problematic aspects of religious and political sphere in context of
theories of democratic legal state. Furthermore it evaluates the practice of constitutional regulation of
the political and religious realm in elected european constitional systems.
Key words: religious freedom, democratic legal state, political theory
Pozice náboženství v evropské veřejné sféře je v posledních letech stále více
problematizována. Průvodním jevem se zdá být kvantitativní nárůst soudních sporů u ústavních a
mezinárodních soudů, které se týkají zodpovězení otázky rozsahu náboženské svobody a práva na
svobodný projev náboženského vyznání v konkrétním případě. V obecnější rovině se zároveň
náboženská tématika nově stává předmětem politických střetů v souvislosti se širšími tématy, jako je
globální migrace, a otázka integrace menšin, včetně menšin náboženských. Ačkoliv lze hledat velké
množství příčin současného stavu, je zřejmé, že významný bude vliv rozšiřující se náboženské
diferenciace evropských společností způsobený mimo jiné vlivem migrace a ústící v problematické
hledání nového kulturního a právního statusu quo mezi netradičními evropskými náboženstvími a
evropskými Společnostmi. Nezanedbatelné jsou též některé průvodní projevy fundamentalizace
určitých náboženských skupin, které jsou někdy popisovány jako projevy tzv. silných náboženství,
resp. projevy konkrétních verzí interpretace náboženských systémů, a které zahrnují i kolektivy
založené na tradičních evropských náboženstvích.2 S ohledem na výše uvedené se příspěvek zaměří
na otázku, jaký je vztah náboženského právního systému a státního práva, jakým způsoby lze jejich
případné konflikty řešit, a to především s ohledem na politiku jako jednu ze sfér prosazování
individuálních a skupinových zájmů.
Definujeme-li náboženství pohledem analytické filosofie, pak se jedná o soubor deskriptivních
a preskriptivních vět, resp. výroků, o jsoucí a mající býti podobě světa,3 jejichž existence, jakož i
pravdivost (vlastnost výroků deskriptivních) a platnost (vlastnost výroků preskriptivních), je seznávána
dle specifických diskurzivních pravidel ze zjevení pojímaného jako transcendentní projev určité entity
(Boha). Ačkoliv každá část této definice je integrálním prvkem popisujícím povahu náboženství, pro
účely tohoto příspěvku jsou výchozí preskriptivní věty, které jsou jazykovým nositelem normy. Celková
množina těchto vět, resp. jimi reprezentovaných norem, dosáhla v případě abrahámovských
náboženství takového stupně rozvoje, že můžeme hovořit o souboru norem náboženského práva (e.g.
právo islámské, židovské, kanonické). Pakliže můžeme v právních řádech moderních států rozlišit

Tento příspěvek vznikl v rámci projektu Progres Q05 „Právní a společenské aspekty migrace a
problémy postavení menšin“.
2 Proces radikalizace či též určitého kvalitativního zostření prosazování náboženských nároků popsal
např. Gabriel Almond, Scott Appleby a Emmanuel Sivan, a to pod pojmem “silná náboženství”. Více
viz ALMOND G. et al., Strong Religion: the Rise of Fundamentalisms Around the World; Chicago
university press, 2003, p. 296, ISBN: 9780226014982.
3 Jedná se o rozlišení vycházející z kantovské kontrapozice bytí a mění a na něj navazující rozlišení
výroků deskriptivních, které jsou tvrzeními o stavu světa, a výroků preskriptivních, které jsou
stanovením pravidla jednání pro určitou situaci.
1
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normy primárního charakteru jako normy obsahující vlastní pravidlo chování vázané na modalitu
příkazu, zákazu a dovolení, a normy sekundárního charakteru jako normy obsahující vnitřní pravidla
fungování právního diskursu, stejné lze učinit též pro systémy náboženského práva. Právě primární
normy náboženského práva a právního řádu státu mají potenciál normativního konfliktu, který je též
důsledkem logické spornosti aplikace norem státu na základě principu teritoriality ve vztahu ke
státnímu území a principu personality ve vztahu ke státním občanům oproti principu personality práva
uplatňovaného v náboženských právních systémech. Z teoretického pohledu lze rozlišit dvě explicitní
normativní interakce a jeden případ normativní neutrality právního řádu státu a náboženského práva:
1) Neexistence souvztažnosti mezi státním a náboženským právem: jednání obsažené
v normě právního řádu státu nemá analogické pozitivní či negativní vyjádření v právu
náboženském a naopak.4
2) Existence nekonfliktní souvztažnosti mezi státním a náboženským právem: oba
právní řády obsahují normy, jejichž obsahem je stejné jednání, avšak zvolená
modalita činí obě normy kompatibilními.5
3) Existence konfliktní souvztažnosti mezi státním a náboženským právem: jedná se o
situaci analogickou bodu 2, avšak zvolená modalita činí jednání v souladu s oběma
normami nekompatibilními.6
Dodejme, že výše uvedená kategorizace bude platit i v případech, kdy právní řády sice
neobsahují identické pravidlo chování, které je buď ve vztahu konfliktu či koherence, ale též
v případech, kdy pravidlo chování pouze nepřímo, i.e. implicitně, znemožňuje jednání v souladu
s normou druhého právního řádu.7
S výše uvedeným pohledem na vztah náboženského a sekulárního státního právního řádu se
potýkáme pouze na doktrinální úrovni při pohledu na interakci obou právních řádů. Z pohledu práva
moderního státu, který dodržuje principy demokratického právního státu včetně režimu základních
práv, se nám nabízí zcela jiný pohled. Právní řád moderního státu nevnímá náboženství jako soubor
norem konkurenčního právního řádu a jednání v souladu s těmito normami za aplikaci náboženského
práva jeho adresáty, ale v souladu s principem suverenity státu a svrchovanosti zákona, který
vylučuje aplikovatelnost jiným právních norem než norem právního řádu státu, pojímá náboženství
jako součást lidské svobody, která je ve své vnitřní podstatě vázána na absolutně chráněnou vnitřní
sféru jednotlivce (tzv. forum internum) společně se svobodou svědomí a myšlení. Vnější aspekt je
pak limitován na fenomén náboženského projevu, který je chráněn právem na svobodný projev
náboženského vyznání, jež je pojímáno jako právo relativní z důvodu jeho vyvažování s ostatními
právy a veřejným zájmem.8
Například příkaz náboženského právního řádu vykonávat modlitbu ve stanovených časech nebude
zpravidla zasažen normou právního řádu demokratického právního státu, který tento chápe jako
projev náboženského vyznání a v souladu s principem legální licence bude platit, že co není
zakázáno, je dovoleno.
5 Nejexplicitnějším příkladem této situace bude zákaz vraždy, který je vlastní nejen většině
náboženských systémů, ale také právním řádům demokratického právního státu.
6 Jako příklad uveďme interpretaci islámského práva jako přikazující úplné zahalení ženského obličeje
na veřejnosti, kdy tento bude v konfliktu s právním řádem státu, který se rozhodl pro zákaz této
náboženské praxe.
7 Taková situace může například nastat, pakliže právní řád státu nepřiznává jako dovolené provádění
modlitby ve službě státním zaměstnancům, kteří jsou k takovému jednání obligováni náboženským
příkazem.
8 Pro ilustraci uvedeného pojetí náboženské svobody, které je výchozí pro většinu ústavních systémů
západních zemí, uveďme čl. 18 Všeobecné deklarace lidských práv: „Každý má právo na svobodu
myšlení, svědomí a náboženství; toto právo zahrnuje v sobě i volnost změnit své náboženství nebo
víru, jakož i svobodu projevovat své náboženství nebo víru, sám nebo společně s jinými, ať veřejně
nebo soukromě, vyučováním, prováděním náboženských úkonů, bohoslužbou a zachováváním
obřadů.“ Dále též Mezinárodní pakt o občanských a politických právech v čl. 18: „Každý má právo na
svobodu myšlení, svědomí a náboženství. Toto právo zahrnuje v sobě svobodu vyznávat nebo
přijmout náboženství nebo víru podle vlastní volby a svobodu projevovat své náboženství nebo víru
sám nebo společně s jinými, ať veřejně nebo soukromě, prováděním náboženských úkonů,
bohoslužbou, zachováváním obřadů a vyučováním.“ a čl. 9 odst. 1 Evropské úmluvy o ochraně
4
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Pro přeložení výše popsaného normativního konfliktu právních řádů do jazyka právního řádu
státu musíme vyjít ze způsobu konstrukce systému základních práv. Jednání v souladu s normou
náboženského práva je jednáním potenciálně chráněným jako svoboda projevovat své náboženské
vyznání, resp. též formulováno jako právo na svobodný projev náboženského vyznání. 9 Ptáme-li se
tedy, zda věřící osoba, popř. jejich kolektiv, může jednat v konformitě s náboženskou normou, je nutné
se ptát, zdali je takové jednání chráněno svobodou projevovat své náboženské vyznání. Případný
nárok legality takového jednání musí být koherentně rozhodnut mechanismy ochrany základních práv,
přičemž bude samozřejmě uplatňován subjektem základního práva, kterým bude jednotlivec, popř.
kolektiv vzniklý využitím kolektivního aspektu vnější svobody projevu. Dieter Grimm vytvořil základní
typologii nároků, která popisuje interakci mezi náboženským nárokem komunikovaným věřícími jako
potenciálně spadající pod ochranu náboženské svobody kontra ostatní prvky systému základních
práv. Jedná se o následující schéma:
1) Nároky ve vztahu k principu svobody
a. Nárok širší svobody, potenciálně chráněný svobodou projevu náboženského
vyznání, spočívající v umožnění uplatnění požadavku:
i. dovolení určitého jednání, které je obecně zakázáno.
ii. zákazu určitého jednání, které je obecně požadováno.
b. Nárok užší svobody, potenciálně chráněný svobodou projevu náboženského
vyznání, spočívající v umožnění uplatnění nároku:
i. zákazu určitého jednání, které je obecně dovoleno.
ii. požadavku umožnění příkazu jednání, které není obecně přikázáno.
2) Nároky ve vztahu k principu rovnosti:
a. Uplatňované mezi jednotlivými kategoriemi věřících, a to jako:
i. nárok rovného zacházení
ii. nárok nerovného zacházení
b. Uplatňované v rámci jedné kategorie věřících, a to jako:
i. nárok nerovného zacházení tam, kde je obecně požadováno rovné
zacházení
ii. nárok rovného zacházení tam, kde je obecně požadováno nerovné
zacházení.10 11
Zatímco pozice náboženství jako fenoménu chráněného ve výše popsaném kontextu systému
základních práv se z pozice demokratického právního státu jeví jako adekvátní vzhledem k pluralitě
lidských práv: „Každý má právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání; toto právo
zahrnuje svobodu změnit své náboženské vyznání nebo přesvědčení, jakož i svobodu projevovat své
náboženské vyznání nebo přesvědčení sám nebo společně s jinými, ať veřejně nebo soukromě,
bohoslužbou, vyučováním, prováděním náboženských úkonů a zachováváním obřadů.“.
9 Viz čl. 16 odst. 1 Listiny základních práv a svobod: „Každý má právo svobodně projevovat své
náboženství nebo víru buď sám nebo společně s jinými, soukromě nebo veřejně, bohoslužbou,
vyučováním, náboženskými úkony nebo zachováváním obřadu.
10 Chceme-li uvést příklady výše popsaného teoretického rozvrstvení náboženských nároků, pak jde:
pro 1, a, 1) o výjimku z obecného režimu zákazu náboženských porážek zvířat, popř. v americkém
prostředí známý spor o dovolení užití zakázaných psychoaktivních drog při náboženských rituálech;
pro 1, a, 2) o požadavek vynětí příslušníků náboženské komunity z požadavku postupovat povinnou
školní docházku; pro 1, b, 1) o požadavek zákazu rozvodu státním právem, pakliže nejsou splněny
podmínky náboženského práva pro rozvod; pro 1, b, 2) již zmíněný problém umožnění povinného
zahalování obličeje, ačkoliv toto není přikázáno státním právem nebo není vůbec dovoleno; pro 2, a,
1) požadavek, aby jednotlivá náboženská vyznání měla ve studijních plánech kurzů religionistiky či
náboženství státních škol stejné zastoupení; pro 2, a, 2) požadavek umožnit existenci náboženských
soudů jako výjimku z obecného právního režimu; pro 2, b, 1) požadavek, aby některé z církevních
pozic byly zastávány pouze určitým pohlavím.
11 GRIMM, Dieter. Conflicts between General Laws and Religious Norms. Cardozo Law Review.
2008, 30(6), 2369. ISSN 02705192.
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hodnot chráněných základními právy, z náboženské pozice se může jevit jako nedostačující, neboť
zejména abrahámovská náboženství měla schopnost být po dlouhou dobu historie základním
sociálním regulatorním systémem, který si tuto svou schopnost ponechává dodnes. Například
křesťanství prodělalo proces oslabování své dominantní sociální regulatorní funkce ve staletích
následujících rozkolu reformace, v němž se postupně konstituoval moderní nábožensky neutrální
stát,12 islám si tuto pozici v mnoha zemích zachovává dodnes. Je tedy zřejmé, že potencialita konfliktu
mezi náboženským diskursem a diskursem moderního státu zůstává i dodnes značná. Věřící a
náboženské skupiny mohou na toto napětí reagovat několikerým způsobem:
1. Přijetím hodnotového a procedurálního rámce demokratického právního státu, který
uznává pluralitu chráněných hodnot a pozici náboženství ve sféře forum internum jako
relativního základního práva. Náboženské nároky jsou komunikovány v rámci systému
základních práv a jejich řešení v mantinelech ústavního systému je považováno za
legitimní.13
2. Vzdáním se nároku na širší sociální realitu výměnou za úplnou či částečnou komunitní
autonomii, přičemž se stát zcela či částečně zdrží zasahování do života náboženské
menšiny.14
3. Odmítnutí hodnotového a procedurálního rámce demokratického právního státu
doprovázené snahou o změnu ústavního zřízení.15
Podíváme-li se na prostředky, kterými lze komunikovat nároky ochrany náboženské svobody,
pak systém demokratických právních států nabízí dvě varianty, mezi než spadá prostředek ochrany
základních práv soudní mocí a využití politiky jako platformy pro prosazování individuálních,
skupinových či celospolečenských zájmů.
Politiku ve smyslu nejobecnějším můžeme chápat jako aktivitu ve sféře veřejného prostoru,
které směřuje intencionálně k uplatnění objektivně možných představ jednotlivců či skupin jednotlivců
o správné podobě světa. Schopnost politického subjektu prosadit takovou změnu můžeme nazvat
politickou mocí. Politická moc je tedy mocí umožňující přenos intence politického subjektu z jeho sféry
„mětí“ do objektivně existující reality, tedy do sféry „bytí“. Ve společnostech s existujícím státem bude
právě stát jako subjekt disponující mocí zásadním způsobem převyšující individuální moc jednotlivců
v centru zájmu politických subjektů jako základní nástroj realizace politických intencí. Takováto
definice politiky vychází z cíle politického jednání a v principu znamená, že politických subjektem
může být jakákoliv entita, která je schopna si přisvojit politickou moc, již může vykonávat v principu
jakýmkoliv prostředkem a za jakýmkoliv účelem v rozsahu možném přírodními zákony.16 Politika
v mantinelech demokratického právního státu je však daleko výše uvedenému pojetí, neboť
především právo stanoví základní požadavky na charakter politického procesu. Zejména požadavky
na politické subjekty, např. preference určitých subjektů, jako jsou politické strany, a naopak zákaz
určitým subjektům vykonávat politickou činnost, dále též na politické prostředky, na něž existují
BÖCKENFÖRD, Ernst-Wolfgang. Vznik státu jako proces sekularizace. In HANUŠ, Jiří (ed.). Vznik
státu jako proces sekularizace: Diskuse nad studií Ernsta-Wolfganga Böckenfördeho. Brno: Centrum
pro studium demokracie a kultury, 2006, s. 7-8, ISBN: 80-7325-089-6.
13 Příkladem takové situace jsou mnohé severské protestantské církve, jakož i pozice Katolické církve
v období po 2. Vatikánském koncilu.
14 Tuto pozici představují komunity Amišů, jakož i některé ortodoxní židovské komunity v Izraeli.
15 Soudobým příkladem může být např. Táliban, které v 90. letech úspěšně fakticky odstarnil existující
státní zřízení. Obdobným pokusem byla činnost sekty Óm šinrikjó v Japonsku, jakož i recentní
působení některých ultrakonzervativních křesťanských organizací v USA, volajících po ustavení
teokratického zřízení. Z nejnovější historie též zmiňme úspěšný pokus o ustavení teokratického státu
tzv. Islámským státem.
16 Výše uvedená definice je problematická z toho důvodu, že vyjevuje jeden za základních problémů
politické teorie, kterým je otázka existence přirozený limitů politiky. Pakliže za cíl politiky bude
politickým subjektem stanoveno zmocnění se celku původně diferencované politické moci skrze
nezbytně nutné odstranění politických oponentů, dojde k zániku politiky samotné. Ačkoliv by se takový
cíl zdál z hlediska logického dokonalým prostředkem pro ultimátí realizaci politického programu, zdá
se, že pokud je politika chápána jako společenská hodnota sama o sobě, popř. jako důsledek širšího
hodnotového rámce, vyžaduje pro zachování sebe sama vyloučení tohoto cíle za hranici přirozeného
limitu politiky.
12
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požadavky negativní, jako je například vyloučení násilí, a požadavky pozitivní, jako například
požadavek respektovat demokratické principy, a konečně též stanoví mantinely politickým cílům, mezi
něž spadá požadavek zachování určitého jádra ústavního zřízení, které zahrnuje principy
demokratického právního státu včetně režimu základních práv. Významným funkčním limitem je též
princip formálního právního státu, který zamezuje bezbřehému užití státní moci politickými subjekty
svázáním výkonu státní moci se zákonem. V dalším výkladu tedy předpokládáme, že političtí
participanti respektují mantinely demokratického právního státu.
Roli náboženství v politice demokratického právního státu je tedy nutné posuzovat s ohledem
na výše uvedené mantinely, které mimo jiné zakazují, aby politickým cílem byla změna základních
kontur ústavního systému samotného, resp. na úrovni zákonodárce též změna zákona odporující
mantinelům ústavního systému. Ve vztahu k politickým cílům je zřejmé, že cíle formulované politickým
subjekty mohou sledovat snahu o akomodaci některého z výše popsaných náboženských nároků
v rámci změny zákona či způsobu výkonu státní moci na základě zákona, nebo mohou sledovat cíle
zcela odlišné. Bez ohledu na cíl samotný, který je po svém dosažení zákonným faktem bez
náboženské či nenáboženské charakteristiky, lze rozlišit motiv politického cíle na motiv náboženského
charakteru, i.e. cíl formulovaný na základě náboženského přesvědčení politického subjektu, popř.
motivy nenáboženského charakteru, i.e. motivy vyvěrající z netranscendentního charakteru
přesvědčení založeného na některém z ekonomických, ideologických, hodnotových či morálních
systémů. V tomto ohledu se zdá být zásadní, že samotný motiv vedoucí politického aktéra k formulaci
a dosažení politického cíle by měl zůstat irelevantní, neboť posuzování politického cíle úspěšně
dosaženého skrze sféru státní moci bude ultimátně hodnoceno skrze mechanismy kontroly ústavnosti
dle jednotlivého typu zvolené právní formy realizace státní moci, pro nějž správně vnitřní motiv jednání
politického subjektu není relevantní. Naopak náboženská přesvědčení a na nich vystavěné ústavně
přijatelné cíle formulované politickými aktéry jako řešení některých problémů, kterým čelí moderní
společnost, se mohou ukázat jako inspirativní a vhodný zdroj řešení takových problémů.
Druhým problémem je otázka souvislosti náboženství a politických prostředků, které
především, vyjma negativního zákazu násilí, jsou formulovány abstraktním pozitivním požadavkem
dodržení mantinelů demokratického státu. Základním politickým prostředkem demokratického státu
je politická deliberace, kterou můžeme charakterizovat jako strukturovanou diskusi zaměřenou na
výměnu názorů a analýzu a hodnocení protiargumentů s dílem dojít k určitému rozhodnutí o věci,
která je předmětem politického cíle.17 V rámci sféry státní moci tak půjde o deliberaci nad konkrétním
obsahem zákona či způsobem výkonu veřejné moci v souladu se zákonem. Jednotlivý akt politické
deliberace můžeme chápat jako politický projev, resp. jako specifický typ aktů chráněných svobodou
projevu. Ve vztahu k náboženství je stejně jako náboženský a nenáboženský motiv poltického cíle
možné rozlišit náboženský charakter politického projevu, kdy funkčnost jeho argumentu jako
základního přesvědčovacího mechanismu je založena odvoláním se na transcendentní obsah
určitého náboženského systému, a na straně druhé nenáboženský, resp. sekulární charakter
politického projevu, který vyvěrá z ekonomických, ideologických, hodnotových či morálních systémů. 18
Otázka přijatelnosti náboženského politického projevu jako jednoho z možných politických prostředků
je řešitelná pouze interpretací pojmu demokratický stát. Vycházíme-li z liberálně demokratického
modelu, který byl rozvíjen např. v teoriích veřejného rozumu J. Rawlse či komunikativní racionality J.
Habermase, pak je pro vymezenou část politické sféry postulována centrální idea existence přirozené
a universální schopnosti individua uvažovat racionálním způsobem, na jehož základě je schopno
konstruovat obecně přijatelné argumenty, které svou přesvědčující schopností umožňují vytvářet
konsensus, jež je základem legitimity výsledného politického cíle.19 Takový model však není většinou
Je zřejmé, že političtí aktéři přistupují též k prostředkům, které nemají nic společného s pojmem
politické deliberace, když se uchylují k urážkám, zesměšnění či humorizaci politického protivníka. I
přesto je však nutné vycházet z toho, že bez politické kultury, jejímž jádrem je politická deliberace,
nelze hovořit o demokratickém státním zřízení.
18 Nastíněné dělení neumožní jednoznačně kategorizovat všechny politické projevy, neboť jejich
charakter v dichotomii náboženský a nenáboženský nemusí být vždy zcela zřejmý. Umožní nám však
identifikovat případy extrémní, kdy explicitnost argumentu politického projevu je zcela zjevně a
dominantně založena na odvolání se na transcendentní zjevený obsah náboženského systému.
19 Viz HABERMAS, Jürgen. Theorie des kommunikativen Handelns. Frankfurt am Main, 1981. ISBN
3-518-28775-3; HABERMAS, Jürgen. Zwischen Naturalismus und Religion. Philosophische Aufsätze.
17
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zemí evropského kontinentu důsledně přijímán, resp. dodržení výše uvedených požadavků není
vyžadováno platnou ústavní či zákonnou regulací politických procesů. Lze uvažovat, že případný
požadavek důslednějšího uplatnění nenáboženského charakteru politických prostředků by se mohl
stát jedním z nástrojů ústavodárce či zákonodárce, jak se pokusit bránit případným nárokům v úvodu
zmíněných silných náboženství, pakliže demokratická kvalita politického procesu pojatá
v mantinelech liberálně demokratického státu by měla být ohrožena nástupem silných náboženství.
Užití takového prostředku samozřejmě představuje významný zásah do základních práv.
Náboženský projev by prima facie bylo možné považovat za fenomén vyvěrající z práva na svobodný
projev náboženského vyznání. Nicméně již jazykový výklad mezinárodněprávních a ústavních
formulací tohoto práva spočívající na projevu „sám nebo společně s jinými, ať veřejně nebo soukromě,
vyučováním, prováděním náboženských úkonů, bohoslužbou a zachováváním obřadů“ ukazuje, že
se jedná o projevy spojené s kultovní náboženskou praxí, která nezahrnuje projevy prosazující
politické cíle. Z tohoto důvodu je nutné chápat případný náboženský politický projev jako specifický
fenomén politického projevu spadající pod obecnou formulaci svobody projevu, která je lex generalis
k ustanovením o svobodném projevu náboženského vyznání. Případné omezení náboženského
politického projevu je tedy nutné proporcionálně poměřovat v systému kvalifikovaných výhrad zákona
umožňujících explicitní omezení základního práva zákonem. Ve vztahu k proporcionalitě takového
omezení lze rozlišit osobní rozsah požadavku nenáboženského politického projevu, který může
v minimu zahrnovat osoby vykonávající státní moc a které jsou součástí moci výkonné či soudní. Zde
je požadavek náboženské neutrality zpravidla tradičně aplikován na základě principu neutrality státu
vůči náboženství. Dále je představitelné jeho rozšíření na osoby participující na výkonu moci
zákonodárné, jejíž vnitřní procesy jsou jádrem politické deliberace demokratického právního státu,
popř. též na politické strany jako na nejvýznamnější politické aktéry. V nejširším smyslu je
představitelný obecný zákaz politické deliberace založené na náboženském politickém projevu.
Případná ústavní a zákonná konstrukce, která by zamýšlela prosadit požadavek nábožensky
neutrálního politického projevu v hypoteticky proporcionálním rozsahu, který je představitelný pouze
skrze rozšíření též na osoby participující na výkonu moci zákonodárné, popř. politické strany, by
musela vycházet z jedné ze dvou možností: provázání takového požadavku s obecnými hodnotovými
požadavky kladenými na politické strany, kdy případné konstantní, výlučné a důsledné užívání
náboženských politických argumentů jako politického prostředku může být jeden ze škály
subsidiárních indikátorů, poukazujících na možnou snahu prosazovat cíle, které se mohou ukázat
jako neslučitelné s principy demokratického právního státu. Případný sankční mechanismus by byl
použit z důvodu nelegitimních cílů především. Pokud by se mělo jednat o důsledné uplatnění modelu
liberálně demokratického státu, který chápe požadavek nenáboženského charakteru vybrané části
politických procesů jako hodnotu samu o sobě, pak se ústavně konformní možnost nabízí pouze skrze
interpretaci či uvedení ústavního principu silného sekulárního státu francouzského či tureckého typu,
který však není ve většině ústavních systémů evropských zemí zaveden, neboť systém kvalifikované
výhrady zákona užité proporcionálním způsobem se nezdá jednoznačně svědčit ve prospěch zákazu
náboženského politického procesu oproti svobodě projevu.
Ačkoliv příspěvek nenabízí zcela jednoznačné závěry o postavení náboženství v politice
demokratického státu, nastiňuje lineu úvah, která se v blízké budoucnosti může ukázat jako nosná
pro promýšlení vztahu náboženství a politiky v měnícím se evropském kontextu.
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K LIMITÁCII ZÁKLADNÝCH PRÁV DRUHEJ GENERÁCIE
Zuzana Zelenajová1
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Článok upriamuje pozornosť na otázku posudzovania ústavnosti obmedzenia základných
práv vyplývajúcich z Medzinárodného paktu o hospodárskych sociálnych a kultúrnych právach.
V prvej časti sa zameriava na niektoré výhrady k podstate práv druhej generácie a v druhej časti
skúma, do akej miery uvedené výhrady ovplyvňujú povahu ústavného prieskumu zásahov do týchto
práv. V tretej časti predkladá niekoľko pripomienok k dvom metodológiám používaným Ústavným
súdom SR: menej prísnemu testu proporcionality a testu racionality.
Kľúčové slová: sociálne práva, prieskum ústavnosti, esenciálne jadro základných práv, test
racionality, menej striktný test proporcionality.
Abstract: The paper focuses on examining the constitutionality of limitation of Basic Rights resulting
from the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. The first part deals with
several objections to social and economic rights and the second part examines the extent to which
these objections have given rise to different forms of judicial and constitutional responses to social
and economic rights. In the third part submits several question marks on methodologies used by the
Constitutional Court of the Slovak Republic: a non-strict test of proportionality and a rationality test
Key words: Social Rights, Judicial Review, Essential content of the Basic Rights, Rationality Test,
Non-strict Proportionality Test.
ÚVOD
Hospodárske, sociálne a kultúrne práva ako aj riešenie kolízii základných práv
prostredníctvom testu proporcionality patria k témam, ktoré rozprúdili viaceré debaty právnych
teoretikov. Náš príspevok sa upriamuje práve na prienik týchto dvoch kategórií. Otázka ústavnosti
obmedzení základných práv druhej generácie sa stala najviac aktuálnou najmä počas nedávnej
finančnej krízy a následnej Gréckej krízy, ktorých následkom sa prijímali opatrenia spojené
okliešťovaním sociálnej politiky štátu.2
Test proporcionality je najpoužívanejšia progresívne šíriaca sa metodika, ktorá skúma
ústavnosť obmedzení relatívnych základných práv a slobôd. Tie sa dennodenne dostávajú do kolízii
s inými relatívnymi základnými právami alebo verejnými záujmami. Možno ho pripodobniť k algoritmu,
ktorý na základe poradia otázok skúma jednotlivé aspekty kolízie. Samozrejme, nejde o nejaký
bezduchý prepočet, kde vždy dôjdeme k rovnakému výsledku, to ani nie je jeho cieľom. Slúži ako
určitý návod pre sudcov3, poskytuje istú prehľadnosť a overiteľnosť, nakoľko má presne stanovenú
1

Tento príspevok je výsledkom riešenia projektu „Úloha súdnictva pri formovaní spoločného
európskeho ústavného dedičstva a identity“, ktorý je financovaný Vedeckou grantovou agentúrou
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied
(projekt č. 1/0884/17).
2 Reflexiou na tieto udalosti bol článok X. Contiadesa a A. Fotiadou (CONTIADES, X. - FOTIADOU,
A.: Social Rights in the Age of Proportionality: Global Economic Crisis and Constitutional Litigation.
International Journal of Constitutional Law, 2010, roč. 10, č. 3. s. 660–686), na ktorý nadväzovala
debata o podstate limitácie základných práv druhej generácie v časopise International Journal of
Constitutional Law medzi týmito gréckymi právnymi teoretikmi a D. Bilchitzom.
3 MÖLLER, K.: Proportionality: Challenging the critics. International Journal of Constitutional Law.
2012, roč. 10, č.3, s. 717.
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štruktúru. Jeho aplikácia sa postupne preniesla z Nemecka do súdnej praxe mnohých štátov 4
a v súčasnosti sa uplatňuje na všetkých kontinentoch. Význam tohto testu na súčasnú podobu
garancií základných práv a slobôd je nepopierateľný, podľa niektorých autorov absolútne zásadný.5
Hospodárske, sociálne a kultúrne práva, práva druhej generácie, sa v minulosti zvykli
charakterizovať ako práva, ktoré nie je možné judikovať. V súčasnosti považujeme tento názor za
prekonaný. Avšak keď pripustíme judikovateľnosť týchto práv, automaticky sa črtá na to nadväzujúca
nevyhnutná otázka: akým spôsobom je potrebné vykonávať súdny prieskum predmetnej skupiny
základných práv? Ktoré aspekty skúmať a ktoré opomenúť?
Práve hospodárske, sociálne a kultúrne práva sú totiž jedným z možných limitov testu
proporcionality. Vzhľadom na to sa zameriame na vymedzenie osobitostí základných práv druhej
generácie a z toho vyplývajúceho určenia akým metodologický postup je vhodný na ich súdny
prieskum.
HOSPODÁRSKE, SOCIÁLNE A KULTÚRNE PRÁVA: OSOBITNÝ ČI ROVNAKÝ REŽIM?
Všeobecne sa v právnej vede vedú mnohé polemiky o tom, v čom sa podstata práv druhej
generácie líši od práv tej prvej a v čom sú, naopak, rovnaké. V nej zaznievajú viaceré argumenty
tradičného prístupu k týmto právam ako aj snaha o ich prekovanie zo strany liberálneho poňatia týchto
práv. Predmetom tejto časti bude predostretie viacerých, často uvádzaných rozdielov tejto kategórie
ako aj uvedenie protiargumentov, ktoré tieto osobitosti relativizujú alebo vyvracajú.
Z hľadiska pozitívnoprávneho zakotvenia sú práva druhej generácie zvyčajne predmetom
špeciálnej právnej úpravy. Z medzinárodných dokumentov sú najvýznamnejšie Medzinárodný pakt
o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach (ďalej len „Pakt“) a Revidovaná európska sociálna
charta (ďalej len „Charta“). Naopak, (s výnimkou práva na vzdelanie) 6 nie sú tieto práva obsiahnuté
v Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd.
Aj ustanovenia o záväznosti týchto medzinárodných dokumentov upravujúcich práva druhej
generácie sú špecifické. Podľa čl. 2 ods. 1 Paktu sa „každý štát, ktorý je zmluvnou stranou paktu,
...zaväzuje podniknúť pri maximálnom využití svojich zdrojov samostatne aj prostredníctvom
medzinárodnej súčinnosti a spolupráce hospodárske a technické kroky na postupné dosiahnutie
plného uskutočnenia práv uznaných v tomto pakte, a to všetkými vhodnými prostriedkami, včítane
prijatia zákonodarných opatrení.“ Osobitosťou záväznosti Charty je podľa čl. A, že jej prvá časť je
charakterizovaná ako deklarácia vymedzujúca ciele, o splnenie ktorých sa usiluje všetkými vhodnými
prostriedkami a pri článkoch druhej časti je zmluvný štát viazaný článkami, ktoré si sám vyberie za
dodržania minimálnych podmienok stanovených v čl. A a B.
Z izolovaného výkladu týchto noriem medzinárodného práva ako aj z podobných noriem
v ústavných textoch (konkrétne z čl. 51 ods. 1 Ústavy SR, resp. čl. 41 odst. 1 Listiny základných práv
a slobôd v ČR )7 bez zohľadnenia ďalšieho kontextu týchto medzinárodných dokumentov či ďalších
článkov ústavy pramenia aj interpretácie, že povaha základných práv druhej generácie je len
deklaratórna.8 V kontexte príkazu zachovania esencie základného práva je však tento argument
spochybniteľný. Okrem iného tento predbežný záver vyvracia aj interpretačné pravidlo obmedzení
uvedené v čl. 4 Paktu, podľa ktorého zmluvné strany uznávajú, že štát pri používaní tých práv „ich
môže podrobiť len takým obmedzeniam, aké ustanovuje zákon, a len potiaľ pokiaľ je to zlučiteľné
2

Napr. do štátov západnej a východnej Európy, Kanady, Írska, Veľkej Británie, Nového Zélandu,
Austrálie, Ázie, Južnej Afrike, Izrael podrobne viď. BARAK, A.: Proportionality. Constitutional Rights
and their Limitations. Cambridge: Cambridge University Press, 2012, s. 181-210.
5 G. Webber dokonca dochádza ku provokatívnemu konštatovaniu, že by bolo možné zjednodušiť
celú doktrínu základných práv slobôd tým, že by sa namiesto pozitívneho zakotvenia ich katalógov
uviedlo do praxe pravidlo, podľa ktorého musí zákonodarca konať v súlade s princípom
proporcionality (WEBBER, G.: The Negotiable Constitution: On The Limitation of Rights. Cambridge:
Cambridge University Press, 2009, s. 4).
6 Čl. 2 Protokolu č. 1.
7 VYHNÁNEK, L.: Proporcionálňe či jinak? Problém ústavního přezkumu zásahů do sociálních práv.
Časopis pro právní vědu a praxi. 2014, roč. 22, č. 3, s. 207-213.
8 Napr. BARÁNY, E.: Uplatniteľnosť druhej a tretej generácie ľudských práv podľa Ústavy Slovenskej
republiky. In: Právny obzor. 1995, roč. 78, č. 1, s. 12-24.
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s povahou týchto práv a výhradne za účelom podpory všeobecného blaha v demokratickej
spoločnosti.“
Ďalším tradične uvádzaným rozdielom medzi osobnými a politickými právami na jednej
a hospodárskymi, sociálnymi a kultúrnymi právami na strane druhej, je úloha štátu pri ich ochrane.
Možno sa stretnúť s interpretáciou, že práva druhej generácie sú na rozdiel od práv prvej
generácie pozitívne práva, ktoré si vyžadujú určité plnenia zo strany štátu. 9 Podľa iného výkladu
z hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv vyplývajú aj negatívne záväzky. Tie však nie sú až tak
významné ako v prípade občianskych a politických práv a zahŕňajú ochranu zdrojov, ktoré majú
subjekty práv vo svojej držbe.10 Negatívny záväzok štátu je pri výkone týchto práv bezpodmienečný,
naopak pozitívny záväzok sa spája s podmienkou, že si jednotlivec nevie toto právo zabezpečiť
vlastnými silami.11 Iný názor konštatuje, že pre práva prvej generácie je príznačný negatívny a pre
práva druhej generácie pozitívny záväzok štátu, avšak poznamenáva, že aj niektoré negatívne
záväzky štátu sú spojené s materiálnym plnením. Napríklad právo na spravodlivý proces alebo právo
na obhajobu Davis neoznačuje za pozitívne právo, ale prízvukuje, že ukladá povinnosť voči štátu, aby
zabezpečil sústavu súdov s platenými sudcami a v niektorých prípadoch hradil osobe aj náklady na
obhajobu.12 Možno to zhrnúť konštatovaním „všetky základné práva, vrátane práv sociálnych,
generujú tak pozitívne ako aj negatívne záväzky.13
Z hľadiska významu sú práva prvej a druhej generácie na tom podobne: chránia porovnateľné
hodnoty.14 Dokonca z hľadiska Maslowovej pyramídy potrieb15 sa javia niektoré potreby, ktoré
zabezpečujú hospodárske, sociálne a kultúrne práva, dôležitejšie ako tie, ktoré zabezpečujú politické
práva, patriace do prvej generácie. Sociálne práva sledujú cieľ zabezpečenia fyziologických potrieb
(zabezpečenie potravy, vody) a potrieb bezpečia (zamestnanie, príjem, istota zdravia, prístup k
zdrojom), ktoré sú podľa Maslowova dve základné kategórie potrieb. Politické práva napĺňajú tretiu
až piatu kategóriu potrieb pyramídy: sociálne potreby, potreby uznania a úcty a sebarealizáciu. To
dokazuje, že zo subjektívneho hľadiska sa môžu sociálne práva zdať významnejšie ako viaceré
základné práva prvej generácie.
Príkladom príliš generalizujúceho a nepresného uvedenia rozdielov medzi právami prvej
a druhej generácie je charakteristika A. Bröstla, podľa ktorého sú základné práva prvej generácie
absolútne a práva druhej generácie relatívne.16 V skutočnosti majú niektoré základné práva absolútnu
povahu, teda nemožno ich v demokratickej spoločnosti obmedziť. Vo väčšine prípadov majú však
základné práva relatívnu povahu, pretože ich možno po splnení podmienok daných ústavou limitovať.
Zo základných práv obsiahnutých v Ústave SR sú absolútnymi spôsobilosť na práva (čl. 14), zákaz
mučenia, krutého, neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestu (čl. 16 ods. 2), právo
občanov na slobodný vstup na územie štátu (čl. 23 ods. 4), sloboda myslenia, svedomia,
náboženského vyznania a viery v kontexte forum internum (čl. 24 ods. 1), právo na súdnu ochranu
(čl. 46) a prezumpcia neviny (čl. 50 ods. 2).17 Všetky absolútne práva sú právami prvej generácie, ale
nie je pravdivé tvrdenie, že všetky práva prvej generácie sú absolútnymi. Vlastne len úzka skupina

BRÖSTL, A – PRÍBELSKÝ, P. – BERDISOVÁ, L. –KOLÍKOVÁ, M.: Základné práva a slobody. In:
BRÖSTL, A. a kol. Ústavné právo Slovenskej republiky. 2. Vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013, s. 151.
10 BILCHITZ, D.: Socio-economic Rights, Economic Crisis, and Legal Doctrine. International Journal
of Constitutional Law, 2014, roč. 12, č. 3, s. 714.
11 BILCHITZ, 2014, op. cit., s. 715.
12 DAVIS, D. M.: Socio-Economic Rights. In: ROSENFELD, M. – SAJÓ, A. (eds.): The Oxford
Handbook of Comparative Constitutional Law. Oxford, U.K. : Oxford University Press, 2012. s. 1025.
13 KRATOCHVÍL, J. Hospodárske, sociálne a kultúrne práva. In: KROŠLÁK, D. a kol.: Ústavné právo.
Bratislava: Wolters Kluwer, 2016. s. 358.
14 KRATOCHVÍL, 2016, op. cit., s. 356.
15 MASLOW, A. H.: A theory of human motivation. Psychological Review. 1943, roč. 50, č. 4, s. 370396.
16 BRÖSTL – PRÍBELSKÝ – BERDISOVÁ –KOLÍKOVÁ, 2013, op. cit., s. 151 -152
17 Pozri KLÍMA, K. a kol.: Komentář k Ústavě a Listině, 2. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelstí
Aleš Česňek, 2009. s. 961.
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práv prvej generácie je absolútna, pričom väčšina z nich je relatívna.18 Je pravdou, že všetky práva
druhej generácie sú relatívne, ale týmto sa nelíšia od väčšiny práv prvej generácie.
3
ŠPECIFIKÁ PRIESKUMU ÚSTAVNOSTI LIMITÁCIE ZÁKLADNÝCH PRÁV DRUHEJ
GENERÁCIE
Najvýznamnejší právni teoretici hájaci test proporcionality sa zhodujú v tom, že sa aplikuje na
všetky relatívne základné práva, a to aj v prípade základných práv druhej generácie. V tomto prípade
je však vnútorná štruktúra tohto testu mierne modifikovaná.19 Potreba aplikácie väčšiny kritérií tohto
testu vyplýva predovšetkým z principiálnej aplikovateľnosti testu proporcionality. Základné práva
vykladá ako princípy, ktoré majú byť aplikované v čo najširšej miere, vzťahuje sa na ne príkaz na
optimalizáciu.20
Dôvodov modifikácie testu proporcionality je hneď niekoľko. Z pohľadu deľby moci sa do
popredia dostáva špecifická úloha týchto práv v politike štátu: nadväzujú na politické priority vládnucej
väčšiny. V závislosti od toho podlieha ich zákonná úprava častým zmenám. Stanovenie miery, v akej
budú poskytované sociálne služby obyvateľstvu, sa preto javí v prvom rade úlohou zákonodarnej,
v niektorých prípadoch aj výkonnej moci. Hlavne kritérium nevyhnutnosti z hľadiska deľby moci príliš
obmedzuje zákonodarcu pri vytváraní systému realizácie sociálnych práv. Ak by sme ho totiž chceli
uplatniť v jeho striktnej forme, v konečnom dôsledku by sudca stanovoval zákonodarcovi, aký
prostriedok má na zabezpečenie sociálnej a hospodárskej politiky použiť a aký nie. Úlohou súdnej
moci je stanovenie tohto rámca len do takej miery, do akej sa javí zásah do týchto práv protiústavný.
Ďalším významným aplikačným problémom je stanovenie bodu nulového zásahu týchto práv.
Od tohto bodu závisí posúdenie, aká je intenzita zásahu do základných práv 21 a či existuje alternatívny
prostriedok, ktorý by dosahoval rovnaký cieľ, ale bol by šetrnejší, menej zasahujúci voči základnému
právu. 22 Predmetný bod je možné síce pre účely posudzovania limitácie základných práv druhej
generácie stanoviť arbitrárne23 alebo ho stotožniť s už dosiahnutým stupňom garancie predmetného
sociálneho práva,24 avšak v oboch prípadoch by dochádzalo k nežiaducemu zásahu súdnej moci do
tvorby politiky štátu.25
Je pravda, že realizácia predmetných práv je do veľkej miery limitovaná vykonávacími
zákonmi, ktoré určujú hranice ich uplatnenia. Preto v niektorých ohľadoch pripomínajú programové
vyhlásenia, deklarácie, ciele. Jedným z najdôležitejších ústavných limitov ich obmedzenia je doktrína
zachovania ich esenciálneho jadra. Podľa nej obmedzenie základného práva nesmie byť preň
deštruktívne, teda nemá ho limitovať do takej miery, že sa poprie aj jeho samotná substancia. 26
Ústavné vyjadrenie tejto doktríny stanovuje, že pri ich obmedzení sa musí podľa čl. 13 ods. 4 Ústavy
SR resp. 4 ods. 4 Listiny základných práv a slobôd dbať na ich podstatu a zmysel.
Z osobitnej povahy tejto kategórie práv vyplýva špecifickosť používania testu proporcionality
pri riešení jednotlivých kolízií, nakoľko sa pri nich javí použitie testu proporcionality v jeho štandardnej
forme ako príliš striktné. Hlavne uplatnenie kritéria nevyhnutnosti daného testu by výrazne
obmedzovalo vôľu legislatívy i exekutívy pri tvorbe politiky štátu.

Právo na život, najznámejšie a jedno z najdôležitejších práv prvej generácie je typickým príkladom
toho, že aj práva generácie sú relatívne.
19 ALEXY, R.: A Theory of Constitutional Rights. 2. vyd. Oxford: Oxford University Press, 2002, s. 288;
BARAK, Aharon. Proportionality: Constitutional Rights and Their Limitations. Cambridge: Cambridge
University Press, 2012,, s. 422–434.
20 ALEXY, 2002, op. cit., s. 388.
21 V prípade pozitívnych záväzkov.
22 VYHNÁNEK, 2014, op. cit., s. 209-210.
23 Napríklad pri skúmaní limitácie práva na pomoc od štátu pre rodičov, ktorí sa starajú o deti, tým, že
sa znížia prídavky na deti o 30 percent, by súd stanovil sumu X, a dávka poskytnutá pod touto sumou
by bola v rozpore s ústavou, ale dávka presahujúca túto sumu by bola v súlade s ňou.
24 Tým pádom by sa pri skúmaní limitácie rovnakého práva tým, že sa znížia prídavky na deti o 30
percent, rozhodlo, že túto dávku nemožno znižovať.
25 VYHNÁNEK, 2014, op. cit., s. 209-210.
26 PROCHÁZKA, R.: Dobrá vôľa, spravodlivý rozum: Hodnoty a princípy v súdnej praxi. Bratislava:
Kalligram, 2005, s. 94.
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Hoci z komparatívneho hľadiska je pre základné práva druhej generácie príznačná slabšia
forma súdneho prieskumu, možno sa v niektorých štátoch27 stretnúť aj so silnou formou súdneho
prieskumu, ktorá je analogická ako pri základných právach prvej generácie. 28 Takýto prieskum však
nebude predmetom nášho článku, pretože nie je príznačný pre európsky kontinent.
4
TEST PROPORCIONALITY A ZÁKLADNÉ PRÁVA DRUHEJ GENERÁCIE: MODIFIKÁCIA
ALEBO ALTERNÁCIA?
Právna teória aj prax sa museli nevyhnutne vysporiadať s otázkou, aká by mala byť
(vzhľadom na vyššie uvedené osobitosti) podoba testu ústavnosti limitácie základných práv druhej
generácie. V našich geografických podmienkach sa používajú dva testy ústavnosti, oba sú odvodené
z testu proporcionality: jeho modifikácia, menej striktný test proporcionality alebo jeho alternácia: test
racionality.
Napriek tomu, že možno test proporcionality pokladať za veľmi populárnu metodológiu
určujúcu, či je obmedzenie základného práva v súlade s ústavou, úplný konsenzus o jeho štruktúre
aj v striktnej forme neexistuje.29 Jeho najznámejšia trojzložková verzia sa skladá z kritérií (subtestov)
vhodnosti, nevyhnutnosti a primeranosti, resp. proporcionality v užšom slova zmysle. Zložky testu
proporcionality nie sú náhodne zoradené, majú povahu kumulatívnych podmienok a ich povaha je
stupňovitá. Tiež nie je úplne nejasná aj štruktúra jeho menej striktnej verzie.
Všeobecne panuje zhoda v tom, že nemožno uplatniť kritérium nevyhnutnosti v jeho klasickej,
prísnej forme. Tu sa však názory na jeho aplikáciu odlišujú. Podľa niektorých autorov sa predmetné
kritérium v menej prísnom teste proporcionality neskúma,30 podľa iného výkladu sa kritérium
nevyhnutnosti aplikuje, ale v inej podobe: ponechá sa priestor voľnej úvahe zákonodarcu. Negatívny
aspekt druhého prístupu spočíva vo vágnosti pojmov a z toho vyplývajúcej náročnosti určenia, ktorý
alternatívny prostriedok síce nie je najmenej invazívny voči základnému právu, ale je rozumný. Jeho
pozitívom však je, že neopomína alternatívne možnosti dosiahnutia stanoveného cieľa, ktoré sú
menej invazívne voči základnému právu. Tie totiž v konečnom dôsledku na posúdenie, či je
obmedzenie základného práva v súlade s ústavou, majú. Obsahom tohto kritéria nie je potom
posúdene, či je toto obmedzenie najnevyhnutnejšie, ale či je vzhľadom na alternatívne prostriedky
dosiahnutia daného cieľa potrebné či rozumné.
Rovnako nepanuje zhoda, či aplikovať kritérium primeranosti. Jeho použitie nevylučuje L.
Vyhnánek, podľa ktorého majú sociálne práva môžu byť predmetom vyvažovania. Následne pripúšťa,
že problémom je ich konkrétna kvantifikácia, určenie ich váhy v rámci vážiacej formuly.31 Ústavný súd
SR ho doposiaľ pri právach druhej generácie aplikoval len raz, v jeho klasickej podobe, pri náleze o
konkurenčnej doložke.32 Naopak, neuplatňuje sa v menej prísnom modeli proporcionality, ktorý
uvádza vo svojej učebnici autorský kolektív pod vedením Ľ. Cibulku. Zároveň uvádza, že by sa malo
pri obmedzení týchto práv skúmať zásah do esencie základného práva, 33 čo považujeme za
zachovanie minimálnej požiadavky kritéria primeranosti.
Test racionality vytvoril pre potreby posudzovania ústavnosti limitácie socio-ekonomicných
práv Ústavný súd ČR. Tvoria ho štyri kroky: (1) stanovenie, čo je esenciálnym obsahom (resp.
podstatou a zmyslom) predmetného základného práva; (2) posúdenie, či sa obmedzenie nedotýka
esenciálneho obsahu základného práva. Ak sa ho dotýka, aplikuje sa striktný test proporcionality,
v opačnom prípade sa pokračuje v teste racionality; (3) zistenie či bolo obmedzenie použité na
dosiahnutie predmetného cieľa a (4) či je obmedzenie vzhľadom na ďalšie možné alternatívy rozumné

27

Kolumbia, India.
DAVIS, 2012, op. cit., s. 1033.
29 HUSCROFT, G.- MILLER, B. - WEBBER, G.: Introduction. In: HUSCROFT, G.- MILLER, B. WEBBER, G. (eds.): Proportionality and the Rule of Law: Rights, Justification, Reasoning. Cambridge:
Cambridge University Press, 2014. s. 2.
30 CIBULKA, Ľ. a kol.: Ústavné právo (ústavný systém Slovenskej republiky). Bratislava : Univerzita
Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2014, s. 92.
31 VYHNÁNEK, 2014, op. cit., s. 206.
32 Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky zo dňa 3.7.2013, sp. zn. PL. ÚS 1/2012.
33 CIBULKA, 2014, op. cit., s. 92.
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(racionálne), aj keď sa nemusí jednať o prostriedok najlepší, najvhodnejší, najúčinnejší či
najmúdrejší.34
V štruktúre testu racionality možno nájsť isté podobnosti s testom proporcionality, avšak líši sa
od neho natoľko, že sa už jedná o test nový, teda o jeho alternatívu. Jeho zložky sú ale v podstate
v opačnom poradí ako v teste proporcionality, ktorý má stupňovitú povahu. To sa javí ako jeho
nevýhoda, nakoľko už v jeho prvých krokoch možno ľahko skĺznuť k arbitrárnosti.35 Možno povedať,
že pokiaľ nebolo zasiahnuté do esenciálneho jadra základného práva, v istej forme test racionality
skúma všetky kritériá testu proporcionality: vhodnosť v plnej miere v treťom kroku, nevyhnutnosť
v užšom rozsahu v štvrtom kroku a niektoré aspekty primeranosti pri skúmaní zásahu do podstaty
a zmyslu základného práva. Ak bolo zasiahnuté do esencie základného práva, aplikuje sa test
proporcionality v plnom rozsahu.
Rovnako je pozoruhodné, ako sa s touto otázkou vo svojich aktuálnych rozhodnutiach vyrovnal
Ústavný súd SR. Ten nie je pri voľbe nástroja na riešenie kolízií základných práv druhej generácie
konzistentný. Doposiaľ ako test ústavnosti limitácie týchto práv zvolil menej striktný test
proporcionality36, ktorý sa od klasického, striktného testu líšil len v kroku nevyhnutnosti.37 Zaujímavé
je, že v tomto prípade aplikoval aj klasické kritérium primeranosti. Ďalej implicitne použil test
racionality38, hoci jeho aplikácia mala výrazné nedostatky.39 Inde40 neaplikoval žiaden test ústavnosti
obmedzenia týchto práv, a to z dôvodu, že „test proporcionality je vychádzajúc z povahy sociálnych
práv príliš „prísny“, pretože výrazne obmedzuje zákonodarcu“ hoci tento dôvod nie je dostatočný na
odmietnutie skúmania ústavnosti obmedzenia základného práva druhej generácie, len opodstatňuje
inú povahu tohto testu (či už modifikáciou testu proporcionality alebo testom racionality). V ďalšom
prípade41 síce deklaroval, že na posúdenie skúmanej kolízie mieni použiť test racionality, ale
v dôsledku jeho nedokonalej aplikácie sa skôr podobal na menej striktný test proporcionality či test
vylúčenia extrémnej disproporcionality, ako na test racionality. 42
ZÁVER
„Priznanie práva voliť bez vody, prístrešku a zdravotnej starostlivosti znamená, že sa prvá
generácia práv používa ako dymová clona na zakrytie zásadných síl, ktoré dehumanizujú ľudí.
Vytvorilo sa zdanie rovnosti a spravodlivosti, zatiaľ čo sú zakorenené dôsledky sociálno-ekonomickej
nerovnosti. Nechceme slobodu bez chleba, ani nechceme chlieb bez slobody. Musíme zabezpečiť
všetky základné práva a slobody súvisiace s demokratickou spoločnosťou“
Nelson Mandela
5

Nález Ústavného súdu Českej republiky zo dňa 20.5.2008, sp. zn. Pl. ÚS 1/08.
K tomuto záveru dospel M. Antoš na základe analýzy rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Českej
republiky (pozri ANTOŠ, M.: Judikatura Ústavního soudu k sociálním právům: Nikoliv nutně nejlepší,
nejvhodnější, nejúčinnější či nejmoudřejší?. Jurisprudence. 2014, roč. 23, č. 6, s. 8).
36 Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky zo dňa 3.7.2013, sp. zn. PL. ÚS 1/2012 (o súlade
konkurenčnej doložky).
37 Kritérium nevyhnutnosti sa vo svojej striktnej verzii snaží pri pomeriavaní základných práv
dosiahnuť účel obmedzenia absolútne najmenej invazívnym spôsobom. Jeho voľnejšia verzia vhodná
na posudzovanie kolízie hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv, zohľadňuje voľnú úvahu
zákonodarcu (margin of appreciation). Táto menej prísna verzia kritéria nevyhnutnosti sa výrazne
podobá vylúčeniu extrémnej disproporcionality, ktorú používa Ústavný súd ČR pri posudzovaní
obmedzení majetkových práv.
38 Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky zo dňa 22.10.2014, sp. zn. PL. ÚS 11/2013 (o súlade
obmedzenia možnosti prijatia na stredné školy s maturitou na základe priemeru).
39 K tomu bližšie pozri ZELENAJOVÁ, Z.: Riešenie kolízie práv druhej generácie v rozhodovacej
činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky. In: Časopis pro právní vědu a praxi. 2016, roč. 24, č.
3. s. 382-383.
40 Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky zo dňa 10.6.2015, sp. zn. PL. ÚS 12/2014 (o súlade
úpravy nároku na pomerný starobný dôchodok).
41 Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky zo dňa 4.11.2015, sp. zn. PL. ÚS 14 /2014 (o súlade
daňovej licencie).
42 K tomu bližšie pozri ZELENAJOVÁ, 2016, op. cit., s. 377-390.
34
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Pre zabezpečenie sociálnych práv je nevyhnutné stanovenie podmienok ich judikovateľnosti.
Liberálne teórie v súčasnosti prekonali viaceré výhrady, ktoré boli predkladané v súvislosti
s charakteristikou týchto práv. Stále však platí, že je ich povaha do veľkej miery odlišná, čo má vplyv
aj na rozsah súdneho prieskumu ich obmedzení. Aj limitácie hospodárskych, sociálnych a kultúrnych
práv by mali prejsť testom ústavnosti, analogicky ako je to pri základných právach prvej generácie.
Niektoré z požiadaviek testu proporcionality, najmä klasická podoba kritéria nevyhnutnosti nie sú
v súlade s povahou základných práv druhej generácie. Skúmanie požiadaviek ostatných kritérií má
podľa nás svoje opodstatnenie, pričom je otázne, do akej miery je možné zásahy do týchto práv
v kritériu nevyhnutnosti vyvažovať.
Oba testy, ktoré sa v našich geografických podmienkach používajú na súdny prieskum
obmedzení týchto práv, považujeme za spôsobilé posúdiť potrebné aspekty kolízie. Nevýhodou testu
racionality v porovnaní s menej striktným testom proporcionality je, že jeho najzložitejšie kroky sú
úplne na jeho začiatku a tretí a štvrtý krok vykonávajú len slabý prieskum. Tým je v opozite k testu
proporcionality, ktorého výhodou je, že postupuje od jednoduchšieho k zložitejšiemu, od objektívnych
kritérií k vyvažovaniu, ktoré do väčšej miery ovplyvňuje subjektívny prvok. V každom prípade
nepridáva právnej istote prax Ústavného súdu SR, ktorý striedavo volí medzi týmito metodológiami,
v dôsledku čoho si ani jednu do detailov neosvojil.
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SERVICES CONFERENCE AS AN ANSWER TO CHALLENGES
OF ADMINISTRATIVE PROCEDURE
Robert Siuciński
University of Łódź, Faculty of Law and Administration
Abstract: The paper present the services conference as one of the forms of conducting administrative
proceedings. The starting point is to present an institution shaped in the Italian procedural law in the
light of its administrative system and its evolutionary transformations. The paper involves a
comprehensive analysis of the services conference in the context of the competence of public
administration authorities, the procedural guarantees enjoyed by parties to the proceedings and
decisions that may be taken in the course of the services conference, as well as the legal possibility
of their change. One of the assumptions of the paper is the possibility of recognition of the services
conference as a kind of a resultant of proceedings in a form of hearing, and the mode of co-operation
between the bodies. As a result, should lead to present prospects and opportunities to adapt the
institution of the services conference in the Central European countries also as a future solution for
the Slovak Code of Administrative Procedure.
Key words: administrative procedure, services conference, convergence

1

INTRODUCTION
The aim of the article is to present the services conference as one of the forms of conducting
administrative proceedings. The starting point is to present an institution shaped in the Italian
procedural law in the light of its administrative system and its evolutionary transformations. It will
require a discussion of the origin and functioning of the Law of 7 August 1990, n. 241 - New rules
concerning administrative proceedings and the right of access to administrative documents (Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi)1,
and in particular its numerous amendments dictated by the needs to simplify, streamline and
modernize the law. The paper involves a comprehensive analysis of the services conference in the
context of the competence of public administration authorities, the procedural guarantees enjoyed by
parties to the proceedings and decisions that may be taken in the course of the services conference,
as well as the legal possibility of their challenge.
To understand the concept and importance of the services conference, it will be distinguished
from the structure of cooperation of public administration authorities by presenting European solutions
in this area. The analysis of form and the legal nature of "taking position by the cooperating body",
evidence proceedings before a co-operative body, the control of acts of cooperation and the
confrontation of these findings with decision-making in accordance with the provisions of the services
conference need special attention. A distinction between the services conference and administrative
procedure in the form of a hearing is also important. It will require a comparative analysis, including
primarily the need to confront with the oral hearing (mündliche Verhandlung) well-known to the
members of the German legal culture (Austria, Germany) and hearing practiced in common law
systems.
Moreover the aim of the article is to introduce the Italian experience by adopted January 7,
2015 new Portuguese Code of Administrative Procedure (Codigo de procedimento administrativo)2.
It is clearly indicated in the preamble to the act that the inspiration to take a legislative initiative was
the implementation to the Portuguese administrative proceedings a number of new solutions, mainly
the institutions of the processual conference (conferencia procedimental), adjusting the duty of good

1

Gazzetta Ufficiale of 18 August 1990, no. 192.
Approved by the Decree-Law no. 4/2015 of 7 January 2015 (Decreto-Lei nº 4/2015, de 7 de
janeiro), Diário da República, 1.a série-N.o 4-7 de janeiro de 2015.
2
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management (boa gestao), provisions on liability for breach of terms and codes of good practice
(codigos de conduta). The article will address the issue of implementation of modern trends to the
Portuguese procedural law after the use of comprehensive comparative analysis, including the
achievements of the Italian, Spanish, German and European Union law. From that ppoint of view the
study can also verify the hypothesis of progressive convergence of administrative law, not only in the
plane of the "top-down" unification (globalization, Europeanization), but also through "grassroots"
initiatives associated with the mutual exchange of the most effective solutions between different
systems.
To present the institution as a specific expression of concentration of evidence and
coordination of public administration and the establishment of extensive comparative research is
pioneering. The research problem is the most current, and the achievement of the intended objective
of the paper can raise an impact on the development of the discipline of administrative law. New
function of comparative law involves to identify trends and patterns with a view to respond on it.
Auxiliarily also a historical method will be used, because a law is a social phenomenon of a dynamic
nature.

2
2.1.

SERVICES CONFERENCE AS A FORM OF ADMINISTRATIVE PROCEEDINGS
SERVICES CONFERENCE IN ITALIAN ADMINISTRATIVE LAW

2.1.1.

HISTORY AND LEGAL NATURE OF THE INSTITUTION
In Central European literature lacks even contributing articles to the development of the
institution of the services conference. Furthermore, an institution of the services conference not
actually went through a thorough, comprehensive discussion outside the Italian and Portuguese
literature, despite the fact that research into various types of legal forms of cooperation between
authorities and coordination of their functioning in the framework of the so-called administrative
networks are currently being conducted in Europe and in the world. From that point of view the
presentation of the genesis and evolution of the Italian system of proceedings before public
administration authorities, the basic principles of the Law of 7 August 1990, n. 241 - New rules
concerning administrative proceedings and the right of access to administrative documents, the idea
of simplifying and informalisation guiding subsequent amendments of this Act and a services
conference attempting to answer to the ills of the Italian public administration have crucial importance.
The services conference should be presented on the background of the Italian system of
administrative procedure, because only such approach will allow for a full understanding of its
specificity. The history of the formation of this institution, the most significant modifications of its
construction, the reasons for their implementation, an explanation of the related terminology and its
reconstruction in the science of law and jurisprudence will be indicated.
Since the late fifties of the twentieth century have been emerging in Italy, the first doctrine
reflections concerning the development of the institution of the services conference in the
administrative practice3. In that period have begun to emerge concepts describing its legal nature: as
an instrument of unstructured cooperation (collaborazione non organica), an administrative
consortium (consorzio amministrativo) or inter-ministerial committee (comitato interministeriale). It is
now possible to draw at least three main theoretical reconstructions that shape the conference as an
instrument related to the conclusion of a contract between public administrations, as a separate
authority - independent in relation to other individual participants or as a simple procedural form 4.
2.1.2.

TYPES OF SERVICES CONFERENCE

M. Talani, La conferenza di servizi. Nuovi ordinamenti giurisprudenziali, Giuffrè, Milan 2008, p. 5,
R. Musone, La conferenza di servizi in materia ambientale, Aracne, Rome 2013, p. 13-14 and D.
D'Orsogna, Conferenza di servizi e amministrazione della complessità, Giappichelli, Turin 2002, p.
68. It should be mentioned that the last author indicates also one example from the law no. 1822 of
1939.
4 R. Musone, La conferenza di servizi..., op. cit., p. 41. Similarly D. D'Orsogna, Conferenza di
servizi..., op. cit., p. 106.
3
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We must focus on the functioning of the institution of the services conference in the Italian
administrative proceedings and impact of the conference on the competences of the bodies taking
part in it, as well as on the procedural guarantees for the parties and other participants in the
proceedings, during which the conference is carried out and the individual and collective interests,
that can be represented on it. This will allow discussion about the types of decisions taken at the
services conference, including ways of overcoming the situation associated with the inertia of public
administrations, understood as the silence of the administration, the lack of a decision within the time
limit, the absence of consent of cooperating body, or other forms of unjustified prolongation of the
proceedings or the stalling of time to take a final settlement.
A relatively simple typology scheme of the services conference is reduced by a part of the
doctrine to a single model. However, the analysis of the moves of the Italian legislator requires to
adopt a more complex typology 5. The legislator, despite introducing more than twenty amendments
relating to the services conference, did not negate their differentiation. It is also reflected in the
jurisprudence of the Italian administrative courts and the Council of State (Consiglio di Stato)6.
According to the most common division we have: explanatory conference (la conferenza istruttoria),
decision-making conference (la conferenza decisoria) and predecision-making (la conferenza
predecisoria). Moreover, according to the structural criterion we can divide them into internal decisionmaking conferences and predecision-making (la conferenza decisoria / istruttoria interna) and external
(la conferenza decisoria / istruttoria esterna). Another scheme involves the division according to the
criterion of the number of proceedings. There are therefore conferences monoprocedural (la
conferenza
monoprocedimentale)
and
pluriprocedural
conference
(la
conferenza
pluriprocedimentale)7.
The authority conducting the procedure may call a services conference when the joint
consideration of several public interests involved in an administrative procedure should be
appropriate. A services conference may also be convened for the joint consideration of interests
involved in several connected administrative procedures regarding the same activities or results. In
such a case, the conference shall be called by the authority or, after reaching an informal
understanding, by one of the authorities that are responsible for the prevalent public interest. The
calling of a conference may be requested by any of the other authorities involved. In this case we are
dealing with conferenza istruttoria8.
Another type is conferenza decisoria, which shall always be called when the authority
conducting the procedure has to acquire understandings, agreements, permissions or assent
documents of whatever denomination from other public authorities and does not obtain them within
thirty days of the competent authority’s receipt of the related request. A that kind of conference may
likewise be called when, within the same timeframe, dissent has been expressed by one or more of
the authorities addressed or in the cases where the authority conducting the procedure is permitted
to make provision directly in the absence of determinations by the authorities with competence. When
the activity of a private party is subject to the formal consent, howsoever defined, of more than one
public authority, a services conference shall be convened, including at the request of the interested
party, by the authority with competence to adopt the final measure9.
Unlike them conferenza predecisoria may be convened, at the request of the interested party,
before the presentation of a definitive application or project for particularly complex projects or projects
concerning installations producing goods or services. The request must contain a statement of
reasons and, in the absence of a preliminary project, be documented by a feasibility study. The
conference shall have the purpose of examining on what conditions the necessary formal consent
may be obtained when the definitive application or project is presented. In such cases, the conference
shall state its conclusions within thirty days of the date of the request and the related costs shall be
borne by the party making the request. In procedures concerning the realisation of public works or
works in the public interest, the services conference shall evaluate the preliminary project for the
purposes of indicating the conditions on which the understandings, opinions, concessions,
5

R. Musone, La conferenza di servizi..., p. 61.
D. D'Orsogna, Conferenza di servizi..., p. 102-107.
7 See more in M. Talani, La conferenza di servizi..., op. cit., p. 42-71.
8 R. Musone, La conferenza..., p. 62.
9 Ibidem, p. 62-63.
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authorizations, licences, permissions or assent documents of whatever denomination required by the
legislation in force for the definitive project may be obtained. On that occasion, the authorities
responsible for protection of the environment, the landscape and territory and the historical and artistic
heritage or protection of health and public safety shall assess the project’s proposed solutions with
reference to the interest that each one protects. If, on the basis of the available documentation, no
elements definitively precluding the project’s realisation emerge, the aforesaid authorities shall, within
forty-five days, indicate the conditions and elements necessary for obtaining formal consent when the
definitive project is presented10. In that case the officer with exclusive responsibility for the procedure
shall send the authorities concerned a copy of the definitive project, drawn up on the basis of the
conditions indicated by the same authorities during the services conference on the preliminary project.
He/she shall convene the conference on a date falling between the thirtieth and sixtieth day following
the project’s transmission. In cases where public works are entrusted by way of a procurement
contract, competitive tendering or the grant of a licence, the contracting authority shall convene the
services conference on the sole basis of the preliminary project. The services conference shall
express its view on the basis of the documents at its disposal and the indications given on that
occasion may be modified or integrated only if significant elements emerge during subsequent phases
of the procedure, including following observations made by private parties in relation to the definitive
project. Such modifications or integrations must include a statement of reasons.
2.1.3.

FUNCTIONING OF SERVICES CONFERENCE
The first meeting of the conference shall be convened within fifteen days or, in cases where
the preliminary fact-finding activities are particularly complex, within thirty days of the date on which it
was called. The services conference shall take decisions concerning the organization of its work by
way of a majority of those present and may be conducted electronically. The communication
convening the first meeting must reach the public authorities concerned (including by electronic or
computerised means) at least five days before the relevant date. Should they be unable to participate,
the authorities convened may, within the next five days, request that the meeting be held on another
date; in such case, the authority conducting the procedure shall arrange a new date, within ten days
of the first, in any event. The new date for the meeting may be fixed within the following fifteen days
in cases where the request is made by an authority responsible for cultural heritage. The officers
responsible for the single offices covering productive activities and building (i responsabili degli
sportelli unici per le attività produttive e per l'edilizia), where established, or the municipalities shall
agree with the superintendents having territorial competence the programme (lasting at least three
months) for those meetings of the services conferences that involve the formal assent or advisory
papers of whatever denomination falling within the competence of the Ministry of Cultural Assets and
Activities11.
During the first meeting of the services conference or, in any event, during that immediately
following transmission of the application or the definitive project, the authorities participating in it shall
determine the timeframe for adopting the final decision. The conference proceedings shall not exceed
ninety days (with some exceptions). Upon expiry of such timeframe without result, the authority
conducting the procedure shall take action when every authority that has been convened shall
participate in the services conference through a sole representative, which shall have the competent
organ’s authorisation to express the authority’s will bindingly in relation to all the decisions falling
within the latter’s competence. Clarifications or further documentation may be requested only once of
the application’s proponents or the design engineers during the services conference. If the
clarifications or further documentation are not supplied to the conference within thirty days of the
request, the conference shall proceed to consider the final measure to be adopted 12.
The parties proposing the project to be discussed at the services conference shall be
summoned to the services conference and shall participate in it without voting rights. Unlike the
licensees and public service providers may participate, without voting rights, in the conference in those
cases where the administrative procedure or the project to be discussed at the conference implies
duties for them or affects their activities directly or indirectly. Communication of the services
10

Ibidem, p. 63-64.
D. D'Orsogna, Conferenza..., p. 188-198.
12 D. D'Orsogna, Conferenza..., p. 207-213.
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conference’s convocation shall be sent to the same, including electronically and suitably in advance.
The authorities responsible for managing any existing public incentive may also participate in the
conference without voting rights13. The parties should participate in the services conference on the
basis of the chapter III of the Italian law on administrative procedure (law no. 241 of 1990). From the
parties point of view especially important is the article 7 of that law, according to which provided there
exist no impediments deriving from the need to conduct a procedure particularly swiftly, the
commencement of a procedure shall be communicated, using the methods provided for by article 8,
to the parties who will be directly affected by the final measure and to those who are required by law
to intervene. Likewise provided that there exist none of the aforesaid impediments, should a measure
be capable of adversely affecting identified or easily identifiable parties other than its direct
addressees, the authority shall have the duty to inform them, using the same methods, of the
beginning of the procedure14.
Analysis of the Italian services conference must be combined with the analysis of the concepts
related to the rationalization (razionalizzazione), effectiveness (efficacia) and efficiency (efficienza) of
administrative activities. The provisions concerning that institution are placed in the chapter IV of the
law of administrative procedure entitled simplification of the administrative action. There is no doubt
that the intention of the legislator was to make from the services conference one of the main remedies
to fulfil the simplification of administrative procedure. In the operating conferences routine decisions
are replaced by the complex decisions. Because of the blurring of the difference between the main
and secondary interest, the rule of the exercise of discretion power changes, which is the detection of
specific interest to be protected. Individual proceedings merge into a single administrative action. A
thorough discussion of the indicated types of services conferences is necessary for the presentation
of the opportunity to question its results in an administrative or judicial mode.
The dissent of one or more representatives of the authorities duly summoned to a services
conference, including those responsible for protection of the environment 15, the landscape and
territory, the historical and artistic heritage or the protection of health and public safety, must, on pain
of inadmissibility, be expressed during the services conference, must include an appropriate
statement of reasons, cannot refer to related issues that do not constitute the subject-matter of the
same conference and must specifically indicate the amendments to the project that are necessary in
order to obtain assent16.
2.2.

SERVICES CONFERENCE AND OTHER FORMS OF ADMINISTRATIVE PROCEEDINGS
Now to present the distinction between services conference, cooperation between
administrations and proceedings in the form of hearings, I will use comparative law involving the
analysis of the cooperation and other similar solutions, as well as oral hearings in a different
jurisdictions. Preliminary findings have shown considerable diversity in this respect.
2.2.1.

INTERADMINISTRATIVE RELATIONS
In administrative procedures of Iberian countries and referring to their achievements IberoAmerican countries there are forms such as: coordination (coordinación), cooperation (cooperación)
and collaboration (colaboración). New Spanish Law on the Legal Regime of Public Sector17 provides
13 M.

Talani, La conferenza..., 71-77 and D. D'Orsogna, Conferenza..., p. 133-137.
The article 8 of the Italian law no. 241/1990 states that the authorities shall give a notice of a
procedure’s commencement by way of a personal communication (section 1) and that
communication must indicate: the authority with competence, the object of the procedure
commenced, the office and the person responsible for the procedure, the date by which the
procedure must be concluded and the remedies available, in the case of the authority’s failure to
act, in procedures initiated by an interested party, the date on which the related application was
presented and the office at which the documents may be inspected (section 2).
15 Without prejudice to the provisions of article 26 of Decreto legislativo no. 152 of 3 April 2006
(Norme in materia ambientale), Gazzetta Ufficiale no. 88 of 14 April 2006, Supplemento Ordinario
no. 96.
16 See more in D. D'Orsogna, Conferenza di servizi..., p. 230-237.
17 Law 40/2015 of 1 October 2015 on the Legal Regime of Public Sector (Ley de Régimen Jurídico
del Sector Público), Boletín Oficial del Estado no. 236 of 2 October 2015.
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as a one of the general principles that the public administrations must respect in their own activities
and relations principles of cooperation, collaboration and coordination (article 3 section 1 letter k).
Title III devoted to the interadministrative relations (realaciones interadministrativas) enumerate that
three and electronic relations between administrations. The different public administrations act and
relate to other administrations and entities or organizations linked to or dependent on them according
to the principles of institutional loyality, adequacy to the order of distribution of competences
established in the Spanish Constitution, in the Statutes of Autonomy (Estatutos de Autonomía) and in
the regulations of the local regime, collaboration (understood as the duty to act with the rest of Public
Administrations for the achievement of common goals), cooperation (when two or more public
administrations, voluntarily and in the exercise of their powers, assume specific commitments for the
sake of common action), coordination (under which a public administration and, in particular, the
general state administration, has the obligation to ensure the consistency of the actions of the different
public administrations affected by the same subject matter in order to achieve a common result),
efficiency in the management of public resources, sharing the use of common resources, unless it is
not possible or justified in terms of their best use, responsibility of each public administration in the
fulfillment of its obligations and commitments, guarantee and equality in the exercise of the rights of
all citizens in their relations with the different administrations and inter-territorial solidarity in
accordance with the Constitution (first section of article 140 entitled "principles of interadministrative
relations")18.
Among the technics of multilateral cooperation first of all is the creation of the organ of
cooperation, which is so-called conference. In the field of Spanish law we can distinguish two types
of that institution: presidental conference (Conferencia de Presidentes) and sectoral conferences
(Conferencias Sectorales). First of them is the structure of cooperation between national government
and governments of autonomous communities (article 146 of Law on the Legal Regime of Public
Sector). The second one is the body of cooperation between the members of national and
autonomous communities government responsible for the same matters (article 147 of Law on the
Legal Regime of the Public Sector). Sectoral conferences may exercise consultative function,
decision-making or coordination aimed at reaching agreements on common matters so they could be
comparable with Italian services conference. However, we must remember that the Spanish institution
is still a new organ of administration, not the procedural form of administrative interaction, which can
be definitely more flexible (like it is in Italy). We must also take into account that the Spanish
administrations cooperate in the service of the general interest (not concrete like in indvidual
administrative procedure) and may voluntarily agree on which form exercise their respective
competences that best serves the principle of cooperetion (article 143 section 1 of Law on the Legal
Regime of Public Sector). The formalization of cooperation relations will require the express
acceptance of the parties of that cooperation, formulated in accords of cooperation organs or in
agreements (second section of aforementioned article), therefore it is much more strict and formal
that Italian provisions19.
Many of the Ibero-American states has approved legal solutions quite similar to Spanish.
According to the article 3 of the Colombian Code of Administrative Procedure and Administrative
Dispute Procedure20 coordination is one of the principles of procedure. Section 10 of that article states
that the public authorities should coordinate their activities with the other authorities in carrying out
their duties and recognizing the rights of individuals. Like underlines A.R. Brewer-Carías in
comparative law the principle of coordination (el principio de la coordinación) is traditionally viewed
as a rule of the organisation of administration rather than a procedural principle21. The article 4 of the
J. Coll Costa, Principios de las relaciones interadministrativas [in] M.Á. Recuerda Girela (ed.),
Régimen jurídico del Sector Público y Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, Aranzadi, Pamplona 2016, p. 1725-1730.
19 See F. Mancilla i Muntada, Cooperación entre Administraciones Públicas and M.Á. Recuerda
Girela, Órganos de cooperación [both in] M.Á. Recuerda Girela (ed.), Régimen..., op. cit.,
respectively p. 1755-1762 and p. 1766-1767.
20 Colombian Law no. 1437 of 18 January 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo).
21 A.R. Brewer-Carías, Los principios del procedimiento administrativo en el Código de
procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo de Colombia (Ley 1437 de 2011)
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Ecuadorian Decree no. 1634 of 1994 states that all bodies of executive power must act in the general
interest of the public and respect, inter alia, principles of cooperation and coordination (los principios
de cooperación y coordinación). Among the general principles (principios generales) of the procedure
in article 101 the legislator indicated coordination (section 1) and the requirement for public
administration bodies to respect the principle of cooperation and cooperation (principio de
cooperación y colaboración) in their relations and in their activities, as well as the criteria of efficiency
and utility for the citizens (section 2)22. Other examples of that kind of institutions can be found in the
laws of administrative procedure in Mexico23, Bolivia24, Costa Rica25, Panama26, Peru27 and
Venezuela28.
2.2.2.

HEARINGS IN ADMINISTRATIVE PROCEEDINGS
In opinion of D.R. Kijowski Austrian provisions concerning on the oral hearings contained in §
40-44 of AVG29 can be treated as a typical30. According to them all known persons involved as well
as all witnesses and experts required shall be called in to oral hearings and, provided that such
hearings include a judicial inspection, they shall preferably be held on site, or otherwise at the office
of the authority or at such place deemed most feasible in accordance with the situation. In choosing
the place for holding the hearing, attention is to be paid that it is accessible for handicapped persons
without any danger and without having to resort to help by third persons unless the hearing is
combined with a judicial inspection of the premises. In such works preside the officer of charge.
That form of administrative proceedings is also accepted in the other countries connected with
Austrian (Austro-Hungarian) tradition of administrative law. In the Slovak codification of administrative
procedure - Zákon o správnom konaní (správny poriadok)31 § 21 indicates verbal process (Ústne
pojednávanie). According to them the administrative authority shall order the verbal process to be
held if the nature of the matter so requires, in particular if it would contribute to clear the matter up or
if required by special legislation. If an inspection is to be part of the verbal process, the verbal process
is usually held in the place of inspection. The administrative authority shall invite all the parties asking
[in] J. Rodríguez-Arana Muńoz, J. Belarmino Jaime, M.Á. Sendín García, H.A. Mejía, M.Á. Cardoza
Ayala (eds.), Congreso Internacional de Derecho Administrativo. X Foro Iberoamericano de
Derecho Administrativo El Salvador 2011, San Salvador 2011, p. 901.
22 Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, Registro Oficial no. 411 of
31 March 1994, second suplement.
23 Federal Law of 14 July 1994 on Administrative Procedure (Ley Federal de Procedimiento
Administrativo), Diario Oficial de la Federación of 4 August 1994, article 69-D.
24 Law no. 2341 of 23 April 2002 on Administrative Procedure (Ley n° 2341 de 23 de abril de 2002,
Ley de procedimiento administrativo) as an element of the principle of good faith (buena fe)
established in article 4 letter e.
25 General Law no. 6227 of 2 May 1978 on Public Administration (Ley General de la Administración
Pública), La Gaceta no. 102 of 30 May 1978, article 100.
26 Law no. 38 of 31 July 2000, which approved Organic Statute of the Procuraduría de la
Administración, regulate administrative procedure and enacted special provisions (Ley que aprueba
el Estatuto Orgánico de la Procuraduría de la Administración, regula el Procedimento Administrativo
y dicta disposiciones especiales), article 6 section 2 and 8, articles 8 and 19.
27 Law no. 27444 on General Administrative Procedure (Ley Nº 27.444 - Ley de Procedimiento
Administrativo General), Diario Oficial „El Peruano” of 11 April 2001, especially articles 74.2 and 7679.
28 Organic Law on Administrative Procedures of 1 July 1981 (Ley Orgánica de Procedimientos
Administrativos), Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela extraordinary no. 2818,
article 40.
29 General Administrative Procedure Act of 21 July 1925 (Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz
- AVG), last consolidated text was published in Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich no.
51/1991.
30 D.R. Kijowski, Austria [in] Z. Kmieciak (ed.), Postępowanie administracyjne w Europie, Wolters
Kluwer, Warsaw 2010, p. 64.
31 Law no. 71 of 29 July 1967 on Administrative Procedure, Zbierka zákonov no. 27/1967, p. 284
with ammendments.
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them to present their comments and make their proposals. Special legislation shall determine the
cases in which the comments and objections made subsequently shall not be considered, the
participants must be explicitly warned of this fact. Unless otherwise provided by special legislation or
by the administrative authority the verbal process is closed to public.
In German Federal Administrative Procedure Act (VwVfG)32 § 67 provides requirement for an
oral hearing. The authority shall decide after them, which participants shall be invited in writing on due
notice. The invitations should point out that if a participant fails to appear, the discussions can proceed
and decisions be taken in his absence. If more than 50 invitations must be sent, this may be done by
public announcement. Only in situations enumarated in § 67 section 2 of VwVfG the authority may
reach a decision without an oral hearing. According to § 68 VwVfG the oral hearing shall not be public.
It may be attended by representatives of the supervisory authority and by persons working with the
authority for training purposes. The person in charge of the hearing may admit other people only if no
participant objects. The person in charge of the hearing shall discuss the matter with the parties
concerned. He shall endeavour to clarify applications which are unclear, to see that relevant
applications are made, inadequate statements supplemented and that all explanations necessary to
ascertain the facts of the case are given. The person in charge is responsible for keeping order. He is
also obligated to preper a written record, which after hearings shall be signed 33.
That kind of hearings (mündliche Verhandlung, ústne pojednávanie, rozprawa) has many of
the characteristics corresponding to the proceedings before the court and lead us to the conclusion
about progressive judicialisation of administrative procedure. Hearing mode practice in common law
systems is contrasting to them. Preliminary studies indicate the different approach than in continental
systems to the trial as a form of hearing before an administrative authority, ie. which assumes the
possibility of only one party defending its interests and, therefore, devoid of adversarial, which
assimilates it to the court proceedings.
2.3.

SERVICES CONFERENCE IN PORTUGAL
Since then the Italian Law on Administrative Procedure has been amended several times.
Moreover, in Portugal a new codification has been adopted, departing significantly from a number of
structures known from the Act of 1991 and introducing a number of new institutions, an example of
which is modeled on Italian solution (processual conference). Due to the short time since the entry
into force in April 2015, the local Code of Administrative Procedure has not been previously analyzed
outside Portugal. The reception of Italian solutions in Portugal. Due to the adoption of the new
codification, such approach involves presenting the basic structure of the Portuguese Administrative
Procedure, in particular the limitation of the implementation of the services conference to one of its
modified forms. The Portuguese legislator in the implementation of Italian experience saw the
possibility of streamlining administrative activities and bring them closer to the citizen. The procedural
conferences (conferências procedimentais) are designed to jointly exercise the competencies of
various organs of the public administration in order to promote efficiency, economicity and speed of
administrative activity. Conference may be relate to a single procedure or to several related
procedures, then should involve a single decision or several joint decisions. Procedural conferences
relating to a number of related procedures or to a single complex procedure, where different decisions
may be taken by different bodies, may take the form of deliberative conference or coordination
conference. Conferência deliberativa is intended to jointly exercise the decision-making powers of the
participating bodies through a single act of complex content, replacing the practice by each of them
of autonomous administrative acts. Conferência de coordenação is intended for the individual but
simultaneous exercise of the competences of the participating bodies, through the practice, by each
of them, of autonomous administrative acts34.
32

Federal Law of 25 May 1976 on Administrative Procedure (Verwaltungsverfahrensgesetz,
VwVfG), Bundesgesetzblatt I p. 1253.
33 A. Krawczyk, Republika Federalna Niemiec [in] Z. Kmieciak (ed.), Postępowanie administracyjne
w Europie, op. cit., p. 331-332.
34 For detailed informations see especially J.M. Sérvulo Correia, Da Conferência Procedimental and
T. Serrão, A Conferência Procedimental no Código do Procedimento Administrativo: primeira
aproximação [both in] O Novo Código do Procedimento Administrativo, Centro de Estudos
Judiciários, Lisbon, p. 109-121 and 123-147 or T. Serrão, A conferência procedimental no novo
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3

CONCLUSION
On this background findings of Polish doctrine and case law and practices associated with the
cooperation of authorities, including the form and the legal nature of "taking position by the cooperating
body", the possibility of conductiong evidence proceedings before a cooperative body, the control of
acts of cooperation can be compare to the services conference. One of the assumptions of the paper
is the possibility of recognition of the services conference as a kind of a resultant of proceedings in a
form of hearing, and the mode of cooperation between the bodies. Services conference may be
treated as an effective remedy, mainly as an attempt to deal with the needs of tackling the problem of
excessive length of proceedings and disadvantages of formalized procedures. From the other hand,
we can indicate many the barriers and constraints in the implementation of the idea of the services
conference and proposals for specific legislative solutions in other European countries. Most important
of them are strict approach to the competence of administrative authorities, deep formalization of the
provisions related to their activities and a lack of legal tradition of such a kind of institution.
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JE E-GOVERNMENT DOSTUPNÝ PRE VŠETKÝCH OBČANOV?
Soňa Ralbovská Sopúchová
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Autorka sa v príspevku zaoberá problematikou elektronickej verejnej správy, tzv. eGovernmentu, a to v súvislosti s jeho dostupnosťou pre všetkých občanov Slovenskej republiky.
V prvej časti príspevku autorka analyzuje súvisiace strategické dokumenty a legislatívu, a to tak na
úrovni Európskej únie, ako aj v podmienkach Slovenskej republiky. Primárnym jadrom príspevku je
poukázanie na práva osôb so zdravotným postihnutím v informačnej spoločnosti, predovšetkým pri
ich využívaní služieb verejnej správy. Druhá časť príspevku je venovaná analýze vybraných webových
sídel z oblasti verejnej správy, a to z pohľadu ich prístupnosti voči osobám so zdravotným
postihnutím. V závere autorka uvádza zistené nedostatky a odpovedá na položenú otázku, či je eGovernment dostupný pre všetkých občanov. V nadväznosti na odpoveď autorka uvádza niekoľko
návrhov pre odstránenie problémových aspektov.
Kľúčové slová: elektronická verejná správa, e-Government, štandardy prístupnosti, prístupnosť
webových stránok orgánov verejnej správy, elektronické služby verejnej správy
Abstract: The author deals with the issue of electronic public administration, e-Government, in
relation to its availability for all citizens of the Slovak Republic. In the first part of the paper, the author
analyzes the related strategic documents and legislation, both at the level of the European Union and
in the conditions of the Slovak Republic. The primary focus of the paper is to refer to the rights of
people with disabilities in the information society and, above all, to the use of public administration
services by them. The second part of the paper is devoted to the analysis of selected public
administration websites in terms of their accessibility to people with disabilities. Finally, the author
points out the identified shortcomings and provides answer to the question whether e-Government is
available to all citizens. In response to that answer, the author gives several suggestions for removing
problematic aspects.
Key words: e-Government, accessibility standards, accessibility of websites of public authorities, eGovernment services
ÚVOD
Dvadsiate storočie je charakteristické rozvojom moderných informačno-komunikačných
technológií (ďalej tiež ako „IKT“), akými sú počítače, mobilné telefóny, televízia, internet a pod. Ľudia
však využívali informačno-komunikačné technológie odjakživa, možno za ne označiť napríklad
dymové signály či písmo. Už koncom 19. storočia sa ukázalo, že na riadenie zložitých systémov štátu
je potrebné spracovávať viac informácií, než sa dá ručné zvládnuť, a preto bolo nevyhnutné vyvinúť
efektívnejší spôsob práce. Najstaršími mechanizmami na spracovávanie informácií boli diernoštítkové
stroje, ktoré boli prvýkrát použité v Spojených štátoch amerických pre účely sčítania ľudu. V súčasnej
dobe nachádzajú informačno-komunikačné technológie svoje uplatnenie vo všetkých oblastiach
spoločenského života. Verejná správa predstavuje svojím rozsahom jeden z najzložitejších systémov
štátu, a je preto prirodzeným kandidátom na elektronizáciu. Dnes možno smelo konštatovať, že
v prípade verejnej správy predstavuje elektronizácia, ako proces strojového spracovania rozsiahlych
administratívnych dát, nielen nevyhnutnosť, ale aj efektívnosť. Zavádzanie informačnokomunikačných technológií do výkonu verejnej správy nie je len samotné využívanie počítačov, ale
predstavuje najmä zmenu tradičných postupov spracovávania informácií a zmenu spôsobu
komunikácie. Tento proces sa nazýva elektronizácia verejnej správy, e-Government.35
6
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Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European
Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: “The Role of eGovernment for
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of
26
September
2003.
Dostupné
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internete:
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Využívanie moderných technológií prináša množstvo výhod, ako napríklad úspora času či
minimalizácia finančných nákladov, väčšia transparentnosť a efektívnosť, avšak na strane druhej
možno hovoriť o nevýhodách v podobe bezpečnostných rizík prenosu údajov, počítačovej kriminality
alebo straty osobnej interakcie. Za jednu z najvýraznejších nevýhod sa považuje tzv. digitálne
vylúčenie, ktoré spôsobuje nemožnosť využívať elektronické služby verejnej správy osobami bez
potrebných technických prostriedkov a zručností a najmä osobami so zdravotným postihnutím.
V prípade prvých dvoch problémov (prostriedky a zručnosti) sa štát usiluje o zlepšenie stavu
(napríklad prostredníctvom vzdelávania, klientskych centier alebo zabezpečenia pokrytia územia
Internetom), avšak v prípade osôb so zdravotným postihnutím ide o zákonnú povinnosť im zabezpečiť
prístupnosť.
Cieľom príspevku je analyzovať súvisiace strategické a legislatívne dokumenty, poukázať na
práva osôb so zdravotným postihnutím v informačnej spoločnosti, zistiť nedostatky v tejto oblasti a
poskytnúť nápady a návrhy na ich odstránenie.
BUDOVANIE PRÁV OSÔB SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM V INFORMAČNEJ
SPOLOČNOSTI
Ochrana ľudských práv je dôležitá pre každého človeka, osobitne pre takého, ktorý z rôznych
dôvodov potrebuje pomoc a ochranu pri ich uplatňovaní. Podpora, ochrana a uplatňovanie práv osôb
so zdravotným postihnutím si vyžaduje špecifický prístup zodpovedajúci potrebám, možnostiam,
schopnostiam a postojom spoločnosti k osobám so zdravotným postihnutím.
Informačná spoločnosť kráča ruka v ruke s úsilím zlepšovať verejno-správne procesy a utvárať
podmienky pre proaktívnu, na občana zameranú, virtuálnu a modernú verejnú správu. Táto definícia
teda zahŕňa skutočnosť, že verejná správa má byť dostupná pre všetkých občanov. Ak hovoríme o jej
elektronickej podobe, Európska únia prijíma už od roku 2006 dokumenty, na základe ktorých má byť
informačná spoločnosť vrátane elektronickej verejnej správy využiteľná aj osobami so zdravotným
postihnutím. Viaceré aktivity Európskej únie, či už sú to odborné diskusie alebo konkrétne kroky, sa
zaoberajú práve touto špecifickou témou. Niektoré z nich sú pre členské štáty záväzné, iné majú
odporúčací charakter alebo predstavujú návrhy možných riešení.
Pri vzniku a globálnom zabezpečovaní práv osôb so zdravotným postihnutím majú
nezastupiteľné miesto (tak ako aj pri iných témach) strategické dokumenty Európskej únie, ktoré
určujú konkrétne ciele a k tomu zodpovedajúce nástroje pre ich dosiahnutie. Okrem týchto
dokumentov, ktoré formujú budúce právne smerovanie, je dôležité analyzovať tiež legislatívny rámec
Európskej únie. V Slovenskej republike sú pre budovanie elektronickej verejnej správy dostupnej pre
osoby so zdravotným postihnutím smerodajné práve aktivity Európskej únie. V nadväznosti na ne
prijíma Slovenská republika tak strategické dokumenty, ako aj právne predpisy zabezpečujúce
rovnakú úroveň prístupnosti napríklad webových portálov a iných elektronických služieb pre osoby so
zdravotným postihnutím. V ďalšej časti článku preto budeme rozoberať nasledujúce dokumenty:
- Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím
- Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky
2014 – 2020
- Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
- Výnos č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
- Smernica č. 2016/2102 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov
verejného sektora
7

Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím
Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím (ďalej tiež ako „Dohovor“) bol prijatý
v decembri roku 2006 na pôde Organizácie Spojených národov (ďalej tiež ako „OSN“) a Slovenská
republika ho ratifikovala v apríli roku 2010. Tento dokument predstavuje základný východiskový
materiál pre všetky ostatné medzinárodné dokumenty, ktoré sa prijímajú na európskom alebo širšom
medzinárodnom fóre a ktoré sa týkajú ochrany práv osôb so zdravotným postihnutím. Cieľom
Dohovoru je presadzovať, ochraňovať a zabezpečovať plnohodnotný a rovný výkon ľudských práv a
2.1
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základných slobôd pre všetky osoby so zdravotným postihnutím a podporovať úctu k ich dôstojnosti
bez akejkoľvek diskriminácie na základe zdravotného postihnutia.
Dohovor zaväzuje zmluvné strany, aby zabezpečili, že osoby so zdravotným postihnutím
budú môcť plne využívať svoje práva na rovnakom základe ako všetci ostatní občania. V zmysle
uvedeného Dohovor ustanovuje minimálne normy ochrany a zabezpečenia celého rozsahu
občianskych, politických, sociálnych a ekonomických práv osôb so zdravotným postihnutím.
V súvislosti s rozoberanou témou príspevku poukazujeme na všeobecný záväzok zmluvných štátov,
podľa ktorého majú tieto uskutočňovať a podporovať výskum a vývoj a podporovať dostupnosť
a využívanie nových technológií vrátane IKT a tiež podporných technológií vhodných pre osoby so
zdravotným postihnutím.36 Dohovor ďalej upravuje konkrétne otázky, akými sú napríklad primerané
úpravy, univerzálny dizajn, prístupný formát a podobne. Jednou zo súvisiacich tém je problematika
prístupnosti upravená v článku 9 Dohovoru, ktorá je nosným princípom všetkých relevantných
ustanovení. Základná téza článku o prístupnosti ustanovuje zmluvným stranám povinnosť prijať také
opatrenia, ktoré zabezpečenia osobám so zdravotným postihnutím prístup k informáciám a
komunikáciu vrátane IKT, a to na rovnakom základe, ako je to poskytované pre ostatných.37 V tomto
prípade ide najmä o informačné, komunikačné a iné služby vrátane elektronických a pohotovostných
služieb. S prístupnosťou tiež súvisí článok 21, na základe ktorého majú mať osoby so zdravotným
postihnutím zabezpečený rovnaký prístup k informáciám, a to prostredníctvom všetkých foriem
komunikácie podľa vlastného výberu.
Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na
roky 2014 – 2020
Prvým komplexným programovým dokumentom, ktorým boli v podmienkach Slovenskej
republiky definované celospoločenské záväzky voči osobám so zdravotným postihnutím a ich
rodinám, bol Národný program rozvoja životných podmienok občanov so zdravotným postihnutím vo
všetkých oblastiach života z roku 2001 (Národný program I). Neudržateľnosť existujúceho stavu
podporili a urýchlili aj zásadné procesy a zmeny v celosvetovom a európskom rámci ochrany práv
osôb so zdravotným postihnutím, ktoré sa premietli do rozhodnutia predložiť koncom roka 2009 na
rokovanie Rady vlády Slovenskej republiky pre osoby so zdravotným postihnutím Koncepčný zámer
nového programového dokumentu pracovne nazvaného Národný program rozvoja životných
podmienok občanov so zdravotným postihnutím vo všetkých oblastiach života. (Národný program II).
Najnovšiu verziu dokumentu predstavuje Národný program rozvoja životných podmienok osôb so
zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020 (ďalej tiež ako“ „Národný program“). Základným
strategickým cieľom Národného programu je prijať opatrenia, ktoré zabezpečia osobám so
zdravotným postihnutím prístup k informáciám a ku komunikácii vrátane IKT na rovnakom základe
s ostatnými. Môžeme konštatovať, že tento cieľ v plnosti nasleduje Dohovor o právach osôb so
zdravotným postihnutím. Pre naplnenie stanovených cieľov boli v Národnom programe definované
viaceré konkrétne návrhy, medzi ktoré patria:
- monitorovať prístupnosť webových stránok so zameraním na dodržiavanie štandardov
WCAG 2.0 a ich vplyvu na poskytovanie služieb verejnej správy,
- zabezpečiť prístupnosť portálu právnych predpisov,
- vybudovať Integrované obslužné miesta, ktoré budú poskytovať asistované elektronické
služby aj osobám so zdravotným postihnutím.38
2.2

Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
Problematika informačných systémov verejnej správy je obsiahnutá vo veľkom množstve
právnych predpisov, pretože jednotlivé úseky verejnej správy pracujú s viacerými autonómnymi
informačnými systémami. Za základný a všeobecný právny rámec pre informačné systémy verejnej
správy možno označiť Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej tiež ako „Zákon o informačných systémoch verejnej správy“
2.3

OSN: „Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím“, článok 4, ods. 1, písm. f), 2006.
OSN: „Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím“, článok 9, ods. 1, 2006.
38 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky: „Národný program rozvoja
životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020“, 2014, s. 21.
36
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alebo „Zákon o ISVS“). Kľúčové postavenie v procesoch súvisiacich s informačnými systémami
verejnej správy majú povinné osoby, tzv. správcovia informačných systémov. Povinné osoby sú
na konkrétnom úseku verejnej správy, na ktorom uskutočňujú výkon verejnej správy podľa osobitných
predpisov, zodpovedné za:

-

tvorbu, správu a rozvoj informačného systému verejnej správy,
zabezpečovanie, aby bol informačný systém verejnej správy v súlade so štandardmi
informačných systémov verejnej správy.

Na tomto mieste by sme chceli upriamiť pozornosť na druhú uvedenú povinnosť. Ide
o povinnosť podľa ustanovenia § 3 ods. 4 písm. i) Zákona o ISVS, podľa ktorej sú povinné osoby,
ktoré sú správcami informačných systémov verejnej správy, povinné zabezpečovať, aby bol
informačný systém verejnej správy v súlade so štandardmi informačných systémov verejnej správy.
Konkrétne štandardy, ktoré musia byť nasledované, sú upravené vo Výnose Ministerstva financií
Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy. Za
porušenie povinnosti zabezpečovania súladu informačných systémov verejnej správy s určitými
štandardmi, je Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej tiež ako „ministerstvo financií“) 39
povinné podľa ustanovenia § 10 ods. 1 písm. b) Zákona o ISVS uložiť povinnej osobe pokutu za
správny delikt, a to vo výške od 2.000 Eur do 25.000 Eur. V tretej kapitole predkladaného príspevku
budeme analyzovať otázku - súlad s akými štandardmi musí byť zabezpečený, aby osoby so
zdravotným postihnutím mohli pristupovať k elektronickým službám verejnej správy, tzn. k eGovernmentu a taktiež sa pokúsime vyhodnotiť plnenie vyššie uvedených povinností správcov
informačných systémov verejnej správy a kompetentných orgánov.
Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre
informačné systémy verejnej správy
Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre
informačné systémy verejnej správy (ďalej tiež ako „Výnos o štandardoch“) je podzákonný právny
predpis ustanovujúci štandardy pre informačné systémy verejnej správy, ktorý bol prijatý
ministerstvom financií na základe ustanovenia § 13 ods. 1 písm. a) Zákona o ISVS. Výnos
o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy je koncipovaný tak, aby reflektoval súčasný
stav rozvoja informačno-komunikačných technológií a taktiež zmeny v organizácii štátnej správy
a územnej samosprávy.
Výnos o štandardoch upravuje niekoľko druhov štandardov a jedným z nich sú Štandardy
prístupnosti a funkčnosti webových stránok. Tieto štandardy sú ďalej definované ako
dodržiavanie pravidiel podľa Prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch. Uvedená príloha obsahuje 14
špecifických pravidiel pre tvorbu informačných systémov verejnej správy, medzi ktoré v súvislosti
s prístupnosťou systémov pre osoby so zdravotným postihnutím, patria najmä:
2.4

-

poskytovanie ekvivalentných alternatív k zvukovému a vizuálnemu obsahu,
nespoliehanie sa len na farbu,
tvorenie tabuliek, ktoré sa ľahko transformujú,
zabezpečenie, aby sa webové stránky využívajúce nové technológie ľahko transformovali,
poskytovanie kontextových a orientačných informácií,
poskytovanie prehľadného mechanizmu navigácie.40

Zjednodušene povedané, osoby so zdravotným postihnutím potrebujú, aby webové sídla
orgánov verejnej správy obsahujúce informačné systémy verejnej správy, boli pre nich prístupné. Táto
požiadavka je splnená vtedy, ak je informačný systém vytvorený a spravovaný v súlade so štandardmi
Ministerstvo financií Slovenskej republiky kontrolovalo dodržiavanie povinností ustanovených
zákonom, a to vykonávaním niektorých činností pri kontrole dodržiavania štandardov. V súčasnosti je
na základe delimitácie tejto agendy kompetentným orgánom Úrad podpredsedu vlády Slovenskej
republiky pre investície a informatizáciu.
40 Príloha č. 1 Výnosu o štandardoch.
39
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prístupnosti. Ide napríklad o prípady, aby webové sídla mali funkciu transformácie na textovú verziu,
pretože napríklad nevidiace osoby dokážu vnímať obsah jednotlivých webových stránok
prostredníctvom zvukového zariadenia, ktoré predčítava obsah stránky, avšak iba za predpokladu, že
táto je v textovej verzii, ďalej aby sa jednotlivé súčasti webovej stránky dali otvárať bez potreby
využitia myši (teda len za pomoci klávesnice) a podobne.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/2102 o prístupnosti webových sídel
a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora
Najnovším právnym predpisom prijatým na pôde Európskej únie je Smernica č. 2016/2102 o
prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora (ďalej tiež ako
„Smernica o prístupnosti“). Ako už z názvu smernice vyplýva, jej zameranie sa dotýka aj mobilných
aplikácií, čo možno považovať za výrazný posun vpred s cieľom zachytiť novodobý trend prechodu
práce z počítača na mobilný „smart“ telefón. Cieľom Smernice o prístupnosti, podľa jej bodu 9, je
zabezpečiť, aby webové sídla a mobilné aplikácie verejného sektora boli prístupnejšie na základe
spoločných požiadaviek na prístupnosť. Európska únia teda začala intenzívnejšie pracovať na tejto
téme s cieľom harmonizovať právne úpravy členských štátov. V zmysle uvedeného vznikla
jednotlivým štátom povinnosť prijať opatrenia na zabezpečenie vyššej prístupnosti webových sídel
a mobilných aplikácií orgánov verejnej správy tým, že zabezpečia ich súlad so štyrmi základnými
zásadami. Sú nimi:
a) vnímateľnosť - informácie a súčasti používateľského rozhrania sa musia dať prezentovať
používateľovi v takej podobe, ktorú dokáže vnímať,
b) ovládateľnosť - súčasti používateľského rozhrania a navigácia sa musia dať ovládať,
c) zrozumiteľnosť - informácie a ovládanie používateľského rozhrania musia byť
zrozumiteľné,
d) robustnosť - obsah musí byť dostatočne robustný pre spoľahlivú interpretáciu širokým
spektrom používateľských agentov vrátane podporných technológií.41
2.5

Podľa Smernice o prístupnosti sa prístupnosťou vo vzťahu k IKT rozumie vlastnosť,
umožňujúca intuitívne a čo najjednoduchšie používanie týchto technológií nezávisle od akýchkoľvek
obmedzení ich používateľov, akými sú napr. zdravotné postihnutie alebo určitá úroveň vzdelania
(napr. netechnického zamerania).
Dôležitou informáciou v tomto smere je, že opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu majú byť
prijaté do 23. 9. 2018. Slovenská republika, ako členský štát Európskej únie, je viazaná cieľmi
smernice a bude povinná ich implementovať do svojho právneho poriadku.
ANALÝZA WEBOVÝCH SÍDEL ORGÁNOV VEREJNEJ SPRÁVY SLOVENSKEJ
REPUBLIKY
Pre účely predkladaného príspevku sme vybrali niekoľko webových sídel 42 orgánov verejnej
správy, ktoré sme analyzovali v zmysle dodržania niektorých štandardov prístupnosti vo vzťahu
k osobám so zdravotným postihnutím.
Ministerstvo financií v súvislosti s rozširovaním povedomia o štandardoch spustilo v roku
2012 pilotný projekt znalectva štandardov. Na základe výsledkov dosiahnutých v teste boli
udeľované strieborné a bronzové úrovne znalectva (pokročilý a základný znalec). Pre lepšie
pochopenie problematiky štandardov prístupnosti možno poukázať na tzv. Blind Friendly Web
pravidlá, ktoré boli vytvorené v roku 2012 a sú zhodné s povinnými štandardami prístupnosti
3

Európsky parlament a Rada: „Smernica č. 2016/2102 o prístupnosti webových sídel a mobilných
aplikácií subjektov verejného sektora“, článok 37.
42 Ustanovenie § 2 písm. v) Zákona o ISVS: „Webovou stránkou je verejne on-line dostupné miesto
na internete sprístupňované prostredníctvom webového prehliadača a využívajúce protokol HTTP
alebo HTTPs; webová stránka tvorí jednu vizuálnu obrazovku webového sídla, a to aj ak je zložená z
viacerých rámov.“
Ustanovenie § 2 písm. w) Zákona o ISVS: „Webovým sídlom je ucelený súbor webových stránok v
správe jednej povinnej osoby, pričom webové sídlo má pridelenú najmenej jednu doménu; webové
sídlo je prezentačným komponentom a technologickým rozhraním informačného systému verejnej
správy.“
41
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webových stránok podľa Výnosu o štandardoch z roku 2010. Tvorcami týchto pravidiel sú občianske
združenia Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska a eSlovensko, ktoré v rámci tohto projektu
akceptujú okrem zrakovo postihnutých aj iné znevýhodnené skupiny užívateľov (napr. užívateľov s
telesným postihnutím; užívateľov, ktorí nepoužívajú majoritný internetový prehliadač alebo užívateľov
s alternatívnymi zobrazovacími zariadeniami). Na základe zistenia, že mnoho webových sídel je pre
používateľov so zrakovým alebo iným postihnutím neprístupných a teda nepoužiteľných, primárnou
úlohou iniciatívy Blind Friendly Web je zisťovanie a testovanie prístupnosti webových sídel orgánov
verejnej správy pre túto kategóriu osôb. Ak webové sídlo v rámci auditu splnilo všetky požadované
podmienky prístupnosti, bolo mu udelené logo Friendly Web. Celá uvedená problematika je rozobratá
na webovej stránke www.blindfriendly.sk, kde je okrem iného umiestnený katalóg webových sídel
rôznych orgánov verejnej správy s hodnotením testovania a výškou percenta prístupnosti.
Problémom je, že posledné testovanie sa uskutočnilo v roku 2011 a ďalej sa v tejto činnosti
nepokračuje, resp. výsledky nie sú zverejnené.
Predmetom našej analýzy boli nasledovné webové sídla:
- www.slovensko.sk
Ústredný portál verejnej správy
- www.portal.minv.sk
Špecializovaný portál Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
- www.slov-lex.sk
Právny a informačný portál - elektronická zbierka zákonov
Slovenskej republiky
- www.uniba.sk
Univerzita Komenského v Bratislave
- www.informatizacia.sk Odborný portál Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky
pre investície a informatizáciu
Pri tvorbe webového sídla musia povinné osoby dodržiavať aj ostatné štandardy informačných
systémov verejnej správy a jedným z nich je povinnosť uviesť vyhlásenie o splnení pravidiel
prístupnosti webového sídla alebo jeho časti podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch, pričom
nesplnenie konkrétnych bodov alebo pravidiel sa má vo vyhlásení jednoznačne uviesť.43 Pri všetkých
sledovaných webových sídlach bola táto povinnosť splnená, všetky obsahovali tzv. Vyhlásenie
o prístupnosti. Druhá časť uvedeného pravidla však už splnená nebola, pretože tvorcovia
jednotlivých webových sídel neuvádzali vo svojom vyhlásení body a pravidlá, ktoré nespĺňajú. Všetky
analyzované webové sídla, okrem webového sídla www.informatizacia.sk, obsahovali vo vyhlásení
o prístupnosti formulu, podľa ktorej dané webové sídlo spĺňa „základné štandardy prístupnosti pre
informačné systémy verejnej správy podľa Výnosu o štandardoch“. Avšak, tento výnos
neuvádza a nedefinuje základné štandardy prístupnosti. V tejto súvislosti teda vzniká otázka, ktoré
štandardy prístupnosti sú považované za základné?
Ústredný portál verejnej správy dostupný na webovom sídle www.slovensko.sk neposkytuje
pre prihlásenie sa do elektronickej schránky žiadne doplňujúce informácie, ako by mala postupovať
osoba so zdravotným postihnutím. Ak by aj táto osoba disponovala elektronickým občianskym
preukazom, nemôže k obsahu tohto webového sídla, a teda k elektronickým službám verejnej správy,
pristupovať bez pomoci.
Webové sídlo Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktoré poskytuje elektronické služby
rezortu vnútra, www.portal.minv.sk, obsahuje vo svojom vyhlásení o prístupnosti odkaz na World
Wide Web konzorcium, čo je zahraničná webová stránka týkajúca sa prístupnosti webu aj pre
znevýhodnených občanov. Na základe takto uvedených informácií však nie je jednoduché zistiť, akým
spôsobom je webové sídlo Ministerstva vnútra Slovenskej republiky dostupné pre osoby so
zdravotným postihnutím.
V roku 2016 bol spustený Právny a informačný systém Slov-Lex, ktorý predstavuje
elektronickú zbierku zákonov. Portálom pre jej fungovanie je webové sídlo www.slov-lex.sk, ktoré
by podľa Národného programu malo zabezpečiť prístupnosť právnych predpisov aj osobám so
zdravotným postihnutím. Po návšteve tohto webového sídla možno konštatovať, že nie je možné ho
zobrazovať v textovej verzii, čo sťažuje jeho používanie niektorým skupinám obyvateľstva.
Webové sídlo Univerzity Komenského v Bratislave podľa nášho názoru taktiež nespĺňa všetky
štandardy prístupnosti, keďže nie je vytvorené bezbariérovým spôsobom. Vysoká škola má vytvárať
všeobecne prístupné akademické prostredie aj vytváraním zodpovedajúcich podmienok
43

Ustanovenie § 15 písm. a) Výnosu o štandardoch.
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štúdia pre študentov so špecifickými potrebami.44 Podľa Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky č. 458/2012 Z. z. o minimálnych nárokoch študenta so
špecifickými potrebami sú minimálnymi nárokmi týchto študentov napríklad prístup k informáciám
týkajúcich sa štúdia bezbariérovým spôsobom alebo bezbariérová práca v akademickom
informačnom systéme.
Za najlepšie prístupné webové sídlo možno jednoznačne označiť odborný portál Úradu
podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investíciu a informatizáciu, www.informatizacia.sk,
ktoré je poskytované aj v textovej verzii, spĺňa všetky požiadavky prístupnosti a teda používa logo
Blind friendly a uvádza, aké nedostatky portál v minulosti obsahoval. Žiadne iné z uvedených
webových sídel nie je transformovateľné do textovej verzie.
Pre účely predkladaného príspevku sme na základe Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnené niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) podali
žiadosť o sprístupnenie informácie o počte spáchaných správnych deliktov povinných osôb
v súvislosti s vytváraním a udržiavaním informačných systémov verejnej správy v súlade so
štandardmi prístupnosti a o počte pokút uložených ministerstvom financií za spáchanie týchto
deliktov, a to od obdobia účinnosti Zákona o ISVS, t. j. od 1.6.2006 až doteraz. Ministerstvo financií
poskytlo v zákonnej lehote odpoveď, v ktorej našu žiadosť postúpilo kompetentnému orgánu, ktorým
je na základe delimitácie agendy štandardov informačných systémov verejnej správy Úrad
podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu. Uvedený úrad sa vo svojej
odpovedi vyjadril, že na danom úseku zatiaľ neboli uložené žiadne sankcie, pretože jednotlivé orgány
verejnej správy sú opakovane upozorňované na nedostatky a vzhľadom na ich odstránenie doteraz
nebolo potrebné uložiť pokuty.
ZÁVER A ÚVAHY DE LEGE FERENDA
Jeden z kľúčových princípov správne fungujúceho e-Governmentu je prístupnosť
informačných systémov verejnej správy, ktorej zabezpečovanie je obsahovou súčasťou informačnej
činnosti podľa ustanovenia § 2 ods. 1 písm. c) Zákona o ISVS.45 Je dôležité podotknúť, že takto
koncipovaná prístupnosť sa v zmysle Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím, a na to
nadväzujúcich slovenských dokumentov, najmä Výnosu o štandardoch, týka všetkých osôb, teda aj
tých, ktorým nepostačuje „klasický“ spôsob sprístupnenia informácií. V súčasnej dobe sa kladie veľký
dôraz na sprístupňovanie informácií informačno-komunikačnými prostriedkami a osoby so
zdravotným postihnutím nemožno z týchto moderných metód vylúčiť. Práve naopak, Európska únia
vyvíja úsilie o čo najväčšiu rovnorodosť využívania IKT pre všetky skupiny obyvateľov.
Výskum v rámci predkladaného príspevku priniesol závery, že vybrané webové sídla orgánov
verejnej správy nie sú dostatočne prístupné osobám so zdravotným postihnutím, a teda eGovernment nie je prístupný všetkým občanom. Tento problém je o to závažnejší, že nie je
jednoduché ho odstrániť.
Na základe uvedeného konštatujeme, že je potrebné zabezpečiť, aby webové sídla
jednotlivých orgánov verejnej správy prešli auditom v súvislosti s dodržaním všetkých štandardov
podľa Výnosu o štandardoch. Jedine tým spôsobom možno skutočne zistiť, či sú webové sídla
prístupné osobám so zdravotným postihnutím a či tieto osoby môžu využívať elektronické služby
verejnej správy. Domnievame sa, že tento spôsob kontroly by nemal závisieť od rozhodnutia
súkromného sektora, ako je to v prípade rozoberanej iniciatívy Blind Friendly Web, ale mal by ho
vykonávať štát, a to za účelom reflektovania krokov Európskej únie. Ak po oficiálnom audite
webového sídla dôjde k zisteniu nedodržania niektorých štandardov, je potrebné pristúpiť
k udeľovaniu sankcií, ktoré predvída Zákon o informačných systémoch verejnej správy. Ak Úrad
podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu neplní svoje povinnosti podľa
zákona a neukladá pokuty tam, kde je potrebné ich ukladať, potom je nevyhnutné uvažovať
o mechanizme kontroly tohto štátneho orgánu.
Záverom upozorňujeme, že európska Smernica o prístupnosti uvádza v súvislosti
s prístupnosťou webových sídel (a navyše mobilných aplikácií) ďalšie povinnosti, ktoré možno
4

Ustanovenie § 100 ods. Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
Informačnou činnosťou je získavanie, zhromažďovanie, spracúvanie, sprístupňovanie,
poskytovanie, prenos, ukladanie, archivácia a likvidácia údajov.
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považovať za „nadstavbu“ existujúceho stavu. Prináša všeobecné zásady prístupnosti vrátane IKT,
pomocou ktorých majú byť všetky služby verejného sektora využívateľné všetkými občanmi Európskej
únie bez ohľadu na akékoľvek obmedzenia. Potrebné opatrenia majú byť v členských štátoch prijaté
do septembra roku 2018.
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